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 تاولصلا لضفأ

 ريقفلا عمج

 قناهبنلا ليعامسإ نب فسوي
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 و همو مشط ا ماع سوم
 لقعينم لكاذهملعي





 «ةغباسلا همعنب طيحيو .«ةغلابلا هتمكحب نرتقي ادمح نيملاعلا بر هلل دمحلا

 انديس ةمأ نم ىنلعج نأو ءةمعن مظعأ اهنإف مالسإلاو ناميإلاب ىلع هتمعن صخيو

 ا ىلع هتك النو نه قاما نأ نع وفعلا انك دنا نكخ ايادجو راثألا يع دحم

 هتكئالمو هللا نإ ل : ىلاعت لاقف ءاميظعتو هل اًميرشت كلذب نينمؤملا رمأو ميركلا ىبنلا

 هيلع لص مهللا .2074 اًميلَسَت اوُمَلَسَر هْيلَع اوُلص اوُنَمآ نيذلا اَهْيأ اي ىبثلا ىَلَع نوُلَصُي
 نوكت ؛نيبرقملاو راربألا كدابع نم دحأ ىلع اهيلصت وأ اهتيلص ةالص لضفأ هلآ ىلعو

 عيمج ىلإ ةبسنلاب ةرذلاك اهيلإ ةيسنلاب اهلامك عم هلآو ميهاربإ انديس ىلع كتالص

 «ناطلسلا ىلع ءارمألا مدقت ؛نامزلا ىف هومدقت نيذلا ءايبنالا هناوخإ ىلعو .نيملاعلا

 «كلذك اًميلست مهيلع مهللا ملسو ءىدتقا مهب نمو هتمأ ةمئأو .ىدهلا موجن هباحصأو

 دهشأو .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .كلاملا كدحو تنأو كولمت لكلاف

 ىف تركفت ىنإ :ىناهبنلا ليعامسإ نب فسوي بنذملا ريقفلا لوقيف :(دعب امأ)

 مث ؛ىئاجر ىلع ىفوخخ بلغو ؛ىئالب كلذب مظعف ةحلاصلا ىلامعأ ةلقو ىبونذ ةرثك
 ؛نيلسرملا ديس ىلإ «ءاجتلالا قدص نم عفنأ .ءادلا اذهل ءاود ال نأ هئاحبس هللا ىتمهلا

 مظعأ لَك وهو © ةليسولا هيلإ اوغتباو ا :ىلاعت لاق دقف «.نيملاعلا بر بيبحو

 هبانج ىلإ تاجتلا دق انأهو ؛هيلإ مهبحأو قئالخلا لضفأو ءهيدل طئاسولاو لئاسولا

 هتيمسو كي هيلع ةالصلا لضف ىف هتعمج ىذلا عومجملا اذهب هتمدحو ديك ميركلا

 هيف نيبأ لوالا مسقلا ءةتاخو نيمسق هتلعجو (تاداسلا ديس ىلع تاولصلا لضفأ)

 لك بسناو ءاهدئارفو اهتايفيك ررغ هيف لصفأ ىناثلا مسقلاو ءاهدئاوفو ًالامجإ اهلضف

 درجم الإ «ءلضف ىندأ كلذ ىف ىل سيلو ءاهلضفو اهتاور نايب عم ءاهلهأ ىلإ ةغيص

 ىلإ لاوقألا عيمج وزعو ءاهيلهأو ةدمتعملا بتكلا رايتخا ىف نهج لآ ملو ءلقنلا
 )١( بارحألا ةروس : 05.



 بتكلا انه نيبآ ىنإف لوألا مسقلا لوصف ىف اهتركذ ىتلا ةفيرشلا ثيداحالا امآ .اهيلئاق

 ءايحإ ىهو ءراركتلا ةكاكر نم اًرارفو ءراصتخالل امور اهنع اهتيورو ءاهنم اهتلقن ىتلا

 مامإلل راكذألاو ءضايع ىضاقلل ءافشلاو ىلازغلا مالسإلا ةجح مامؤلل نيدلا مولع

 ةمغلا فشكو .ىتالطسقلا دمحأ ةمالعلل ةيندللا بهاوملاو ءىوونلا نيدلا ىيحم

 باهولا دبع ىديس ةقيقحلاو ةعيرشلا رحب ىدمحملا ثراولل امهالك راونالا حقاولو

 دمحأ نيدلا باهش ةمالعلا نيققحملا ةمتاخل امهالك مظنملا رهوجلاو رجاوزلاو .ىنارعشلا

 ىلوزجلا ناميلس نب دمحم هللا دبع ىبأ ريبكلا ىلولل تاريخلا لئالدو ءىكملا رجح نبا

 ىودعلا نسح خيشلا ةمالعلا هللا لوسر ةّنس مداخ ىذاتسأو ىخيشل اهحرشو .ىنسحلا

 نم اًمسقو هنع هللا ىضر نيسحلا انديس عماج ىف ةيوونلا نيعبرألا هيلع تأرق ىرصملا

 خيشلا تلق ىتمف فلأو نيتئامو نينامثو عبس ةنس رهزألا عماجلا ىف ىراخبلا حيحص

 اذه ىف اهعفنأو ةروكذملا بتكلا عمجأ ىه ةلفاح ةمدقم هحرشل لعج دقو ءدارملا وهف

 عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا لضف ىف عيدبلا لوقلا باتك ىلع اهيف هدامتعا لجو ناشلا

 لرقنملا مساي حرصأ ةيوبنلا ثيداحالا ادع اميفو نيعمجأ هللا مهمحر ىواخسلا ظفاحلل

 ةىتونقو لوح نمتلا ىلإ ايا اناهو «فلغأ ىلإ لوق لك تستاو :هلخيم قفا هنع

 هدنع الوبقم لمعلا اذه لعجي نأو ؛ىتين نم لضفأ هءازج لعجي نأ هناحبس هلأساو

 هيبن دمحم ائديس هاجب .هلوسر غولبب نيرادلا ىف لئاسلا اذه فعسي نأو .هلوسر دنعو

 ىلع لوالا مسقلا لمتشيو «ميلستلاو ةالصلا لضفأ هباحصأو هلآ ىلعو هيلع «ميركلا

 :لوصف ةعيس

 .لاوقالا ىف اهيساني امو ةيآلا هتكئالمو هللا نإ ريسفت ىف :لوألا لصفلا

 ةغيصب هلي هيلع ةالصلا ىف بيغرتلا اهيف درو ىتلا ثيداحالا ىف :ىناثلا لصفلا

 هللا ىلص ةدحاو ىلع ىلص نم :ِةي هلوقك دادعألا ركذ اهيف درو امو هوحنو رمألا

 .كلذ بساني امو .ارشع اهب هيلع

 موي ةييهيلع ةالصلا ىلع ثحلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف :ثلاثلا لصفلا

 . كلذ ةمكح نايبو اهتليلو ةعمجلا



 هيلع ةالصلا نم راثكإلا ىف بيغرتلا اهيف درو ىتلا ثيداحالا ىف :عبارلا لصفلا

 .لوقنلا نم كلذب قلعتي امو ديك

 هيلع ىلصي نمل ِهيكَو هتعافش ركذ اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف :سماخلا لصفلا

 . اًقلطم هيلع ةالصلا ىف بيغرتلاو

 دنع هيلع ةالصلا كرت نف ريذحتلا اهيف درو ىلا ثيداحألا ىف :سداسلا لصفلا

 . كلذ بسانت ىتلا لوقنلاو ِةّقَِكَي هركذ

 ايندلا ىلع لصحت ىتلا ةمهملا عفانملاو ةمجلأ دئاوفلا نايب ىف :عباسلا لصفلا

 .ةدايزو ةقباسلا لوصفلا ىف مدقتملا ليصفتلا :لامجإ وهو دي هيلع ىلصي نمل ةرخآلاو

 تايفيكلا لمكأ ىه ٍةلكَي هيلع ةالصلل ةيفيك نيعبس ىلع ىناثلا مسقلا لمتشيو
 ةالصلاو .ءاهايازمو اهعفانم جرشو ءاهاور نمو اهدئاوف نايب عم تاولصلا لضفأو

 ىضر ىناليجلا رداقلا دبع انديس ءايلوألا ناطلسل ىريكلا ةالصلا ىه نيعبسلل ةممتملا

 لضف تاذ اهنم ةدحاو لك ةالص نيعيس نم رثكأ ىلع لمتشت اهدحو ىهو هنع هللا

 . هنع هللا ىضر ىسلبانلا ىنغلا دبع ىديس هللاب فراعلل اهحرش نم اهتلقن ميظع

 دئالق تاولصلا هذه دئارخل اهتلعج «دئارف.ائئاصق عبس ىلع ةمتاخلا لمتشتو

 هنيد حالصل هيلع ةالصلا ىف بغارلا هيبنل بحملا ملسملا خالا اهيأ باتكلا اذهب كيلعق

 ىنإو «هاوس باتك ىف اعومجم هيلع لمتشا ام دجت داكت ال تشتف امهم كنإف .هايندو

 ناسللا ىقن ؛ضارمالا نم بلقلا ميلس ملسم لكو هب ىنعفني نأ ىلاعت هللا ىلإ لهتبأ

 .قللذ ئىلو هنإ .ءضارتعالا ءاد نم نانجلاو



 لوألا لصفلا

 هيلع اوُلص اونمآ نيذلا اهيأ اي ىبثلا ىلع نوُلصي هتكئالَمو هللا نإ ط ةيآ ريسفت ىف

 .لاوقالا نم اهبساتي امأ76١ ميلسَت اوملَسو
 لاق كك دمحم ىأ 274 ىبثلا ىَلَع نوُلصي :بيطح نيدلا سمش ةمالعلا لاق

 نم ةالصلاو هل نوعدي ةكئالملاو ىبنلا محري ىلاعت هللا نأ هناحبس قحلا دارآ :سابع نبا

 دنع هيلع هؤانث ىلاعت هللا ةالص :ةيلاعلا وبأ لاقو ءرافغتسالا ةكئالملا نمو ةمحرلا هللا

 هل اوعدا ىأ 0 4ِهْيَلَع اوُلص اونمآ نيذلا اَهَيَأ اًيإظ ءاعدلا ةكئالملا ةالصو ةكتالمل

 لصت ام لكب هقرش اورهظأو مالسإلا ةيحتب هويح ىأ (4)4 اًميلست اومَلمَو » ةمحرلاب
 رمأي ام لك ىف هرمآل دايقنالاو هيلع نسحلا ءانثلا ةرثكو هتعباتم نسح نم هيلإ مكتردق

 اهنال ةالصلا ىف هركذي ملو ديكأتلل ردصملا مالسلا ىف ركذو مكتنسلأب هيلع مالسلاو هب

 ةالصلا لقأو 2074 ىبتلا ىلع َنوُلَصي ُهَمْكَئالَمَو هللا نإ :ىلاعت هلوقب ةدكؤم تناك

 امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اهلمكأو دمحم ىلع لص مهللا ِديِلَي هيلع

 تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص

 قاحسإو ليعامسإ ميهاربإ لآو هديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع
 ىَلع نوصي هتكئالُمو هلل ١ نإ :ىواضييبلا مامإلا لاقو اًصخلم .ه ا امهدالوأو

 000 هيلع اوُلص اونمآ نيذلا مهيأ اي هناش ميظعتتو هفرش راهظإب نونتعي 274 ىلا
 اوملمو ) دمحم ىلع لص مهللا اولوقو كلذب ىلوأ مكنإف اًمفيأ متنا اونتعا

 ىلع لدت ةيآلاو هرماوأل اوداقناو ليقو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا اولوق (8)# اميلست

 لاقو هركذ ىرج املك ةالصلا بجت ليقو ةلمجلا ىف َْي هيلع مالسلاو ةالصلا دوجو

 نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ربلا ديع نبا لاق :ىواخسلا ظفاحلا لاق :هللا همحر خيشلا

 اوُلص اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوقب نمؤم لك ىلع ضرف كي ىبنلا ىلع ةالصلا
 ةرم رمعلا ىف اهبوجو ىف.فالخ اال ىبطرقلا مامإلا لاقو ()4 اميلسَت اوملسو هيلع

 ةالصلا :لاقف كلذ ىف ةيطع نيا هقبسو ةدكؤملا نناسلا بوجو نيح لك ىف ةبجاو اهنأو

 )١- )9بازحألا ةروس :67.



 اهلفغي الو اهكرت عسي ال ىتلا ةدكؤلا ننسلا بوجو ةبجاو لاح لك ىف ٍةِيكَي ىبنلا ىلع

 دهشتلا ىف ةالصلا ىف ةبجاو هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا دنعو .هيف ريخ ال نم الإ

 بوجوب مضعب لاقو هنع هللا ىضر كلام مامإلا باحصأ ضعب لاق هلوقيو ريخالا

 نم ْةْلَو ىبنلا ركذ عمس املك بجت ىواحطلا مامإلا لاقو ديدحت ريغ نم اهنم راثكإلا
 نم هلل ىبنلا ميظعت نإ ناميإلا بعش باتك ىف ىميلحلا مامإلا لاقو هسفنب هركذ وأ هريغ
 رفوأو رثكأ همظعتو هلجنو هبحن نأ انيلغ قحف ةبحملا قوف. ةلزنم هميظعتف ناميإلا بعش

 هللا رماوأ تدروو باتكلا قطن اذه لثمبو هدلاو دلو لكو هديس دبع لك لالجإ نم

 لعج ةيآلا هذه تلزن ال لاق ىطويسلا ظفاحلل روثنملا ردلا ىفو .اًصخلم ه ا ىلاعت

 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ثيدحلا بتكو ريسافتلا نم ريثك ىفو دلي هتونهي سانلا

 ىلب تلقف ل هللا لوسر نم اهتعمس ةيده كيلإ ىدهأ لاقف ةرجع نب بعك هيقل هنأ
 لوسراي انلق ةيآلا 74 ىبنلا ىلع نولصي هتكئالمر هللا نإ 9 :تلزن ا لاق ىل اهدهأن

 دمحم ىلع لص مهللا اولوق :لاق كيلع ىلصن فيكف كيلع ملسن فيك انملع دق هللا
 لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو

 ةدايزب تيورو ءديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم

 . ضقنو

 ةيندللا بهاوملا هباتكو ىراخبلا ىلع هحرش ىف ىنالطسقلا ةمالعلا لقن :(ةدئاف)

 ىلع تيلص امك هيي هلوق رسو لاق هنأ ىناجرملا دمحم ىبأ ىنابرلا فراعلا نع

 هيلع ىسوم نأل ىسوم ىلع تيلص امك لقي ملو ميهاربإ ىلع تكراب امكو ميهاربإ

 ةالصلا هيلع ميهاربإ ليلخلاو اًقعص ىسوم رخف لالحلاب هل ىلجتلا ناك مالسلاو ةالصلا

 مهرمأ اذهلو لامجلاب ىلجتلا راثآ نم ةلخلاو ةبحملا نأل لامجلاب هل ىلجتلا ناك مالسلاو

 ىضتقي ال اذهو لامجلاب ىلجتلا هل اولأسيل ميهاربإ ىلع ىلص امك هيلع اولصي نأ ٍِِيي

 هل اولأسي نأ مهرمأ امنإ هنال امهيلع همالسو هللا تاولص ليلخلا نيبو هنيب اميف ةيوستلا

 ثيدحلا هيضتقي ىذلاو مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلل هب ىلجت ىذلا فصولاب ىلجتلا

 )١( بازحاألا ةروس : 05.
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 ىف الو نيماقملا ىف ةيوستلا ىضتقي الو لامجلاب ىلجتلا- وه ىذلا فصولا ىف ةكراشملا

 نق اعرففا داو انيهناقن يسعي نمنع لامقلاب نادك ةانيدسل قدا هزل نيتيترلا

 دمج انديسل ىلجتيو هماقم بسحب امهنم دحاو لكل نلجتيف لامجلاب ىلجتلا فصو

 دمحم انديس ماقمو ىنعي ه | ثيدحلا مهفي اذه ىلغف هماقم بسح ىلع لاتجلاب هيك
 نم عفرأو ىلعأ ىلاعت هللا نم هل ةبولطملا ةالصلا نوكتف ميهاربإ انديس ماقم نم عفرأ

 نع ةبوجألا نسحأ نأ نم ئووتلا مامإلا هلاق ام ديؤي اذهبو ميهاربإ انديس ىلع ةالصلا

 ةالصلا هيلع ميهاربإ انديس ىلع ةالصلاب كي دمحم انديس ىلع ةالصلا هيبشت لاكشإ

 هيبشتلا نأ نم هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا ىلإ بسن ام هنم لضفأ هنوك عم مالسلاو

 مظنملا رهوجلا باتك ىف ىكملا رجح نب دمحأ ةمالعلا لاقو ةالصلا لصاب ةالصلا لصأل

 نأ نينمؤملا هلآو ليلخلا ميهاربإ انديس راثيإ ببس مّركملا ىوبنلا فيرشلا ربقلا ةرايزسيف

 هللا تمحر :دوه ةروس نف هلوقب مههل الإ ةمحرلاو ةكربلا نيب عمسجي مل ىلاعت هلل
 دللي دمحم انيبت دعب ءايبنألا لضفا هنأو 2174 ديجُم ديمَح ُهنِإ تْيِبْلا لهأ مُكْيَلَع هتاكربو

 ةلزنمب هدابع ربخأ ىلاعت هللا نأ ةيآلا هذه نم دوضصقملا نأ ىواخسلا ظفاحلا لاقو .ها

 نولصي ةكئالملا نأو نيبرقملا ةكئالملا دنع هيلع ىنثي هنأب ىلعألا الملا ىف هدنع ٍديلَكَي هيبن

 لها نم هيلع ءانثلا عمتجيل ميلستلاو هيلع ةالصلاب ىلفسلا ملاعلا لهأ رمأ مث هيلع

 .اعيمج ىلفسلاو ىولعلا نيملاعلا

 نم هاقلت ىذلا زيربإلا باتك ىف كرابملا نب دمحأ ةمالعلا لاق : ,ةمهم ةدئاف)

 رشع ىداحلا بابلا ىف غابدلا زيزعلا دبع انديس نافرعلا رحبو ذامزلا ثوغ هخيش

 دحأ لك نم اًعطق ةلوبقم ِةِككَي ىبنلا ىلع ةالصلا نأ كش ال هنع هللا ىضر هتعمسو

 ةكئالملا ركذ ىهو لامعألا لضفا لكي ىبنلا ىلع ةالصلا نأ كش ال هنع هللا ىضر لاقف

 تداز اهوركذ املك مهنأ يلي ىبنلا ىلع ةالصلا ةكرب نمو ةئجلا فارطأ ىلع مه نيذلا

 نورجي مهف عاستالا نع رقفت ال ةنجلاو اهركذ نع نورتفي ال مهف عاستالا ىف ةنجلا

 ىلإ نوروكذملا ةكئالملا لقتني ىتح عاستالا نع ةنجلا فقت الو مهفلخ ىرجت ةنجلاو
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 مهل ىلجت اذإف ةنجلاب ةنجلا لهأل هناجيسس قحلا ىلجتي ىتح هيلإ نولقتتي الو حيبستلا

 ترقتساو ةنجلا تفقو هيف اوذخأ اذإف حيبستلا ىف اوذخآ نوروكذملا ةكتالملا هدهاشو

 ةكرب نم اذهف اًئيش ةنجلا دزت مل حيبستلا ىف اوذخأ اوقلخ امدنع اوناك ولو اهلهاب لزانملا

 اهنأل رهاطلا بلقلاو ةرهاطلا تاذلل الإ هب عطقي ال لوبقلا نكلو ِةيِلَي ىبنلا ىلع ةالصلا

 بجعلاو ءايرلا لثم للعلا عيمج نم ةملس تجرخ ةرهاطلا تاذلا نم تجرخ اذإ

 ام ىنعم اذهو رهاطلا بلقلاو ةرهاطلا تاذلا ىف اهنم ءىش نوكي الو ادج ةريثك للعلاو

 ةرهاط هتاذ تناك اذإ هب ىنعي ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم رخخآلا ثيداحألا ىف

 هللا ىضر هتلأسو كرابملا نبا لاق اصلخم ىلاعت هلل اهلوقي ذئتيح اهلئاق نإف (رهاط هبلق
 لاقف راكذالا نم هريغو حيبستلا نود و ىبنلا ىلع ةالصلاب ديزت ةنجلا تناك مل هنع

 هيبأ ىلإ دلولا نينح هيلإ نحت ىهف ْهْيْكي ىبنلا رون نم اهلصأ ةنجلا نال هنع هللا ىضر
 فارطأ ىف نيذلا ةكئالملاو َدِْلكَت هنم ىقست اهنآل هيلإ تراطو تشعتنا هركذب تعمس اذإو

 بهذتو كلذ ىلإ ةنجلا نحتف دلي هيلع ةالصلاو ْهْيْكَي ىبنلا ركذب نولغتشي اهباوبأو ةنجلا
 ةدارإ الولو هنع هللا ىضر لاق تاهجلا عيمج نم عستتف اهيحاون عيمج ىف مهو مهوحن

 هعم تيبتو بهذ ثيح هعم بهذتو هيلو ىبنلا ةايح ىف ايندلا ىلإ تجرخ هعنمو هللا

 ىلع لكي هب ناميإلا لصحيل كي هيلإ جورفلا نم اهعنم ىلاعت هللا نأ الإ تاب ثيح
 للا دبه تعيرتم فصار ةنحلا للك ىبلا لكم اذرو هلع للا ئطر.لانف ثيلا :قيرط

 ميدقت عم راصتخاب ه ا ىصحي ال ام رويحلاو رورسلا نم اهل لصحو مهل تعستاو

 هللا نم ةالصلا نأ ىناهكافلا نع ىواخسلا ظفاحلا نع هللا همحر خيشلا لقنو ريخأتو

 نآرقلا ىف سيل هنأو لسرلا هناوخإ نود هتايصوصخ نم ٌةْيَِي دمحم انديس ىلع ىلاعت

 هللا هصتخا ةيصوصخ ىهف ْهْيِكي انيبن ريغ ىبن ىلع هللا نم ةالص ملع اميف هريغ الو

 نب دمحم نب لهس مامإلا نع ظعاولا نامثع وبأ ىورو لاق ه ١ ءايبثألا رئابم نود اهب

 هللا نإ © : هلوقب ل ادمحم هب ىلاعت هللا فرش ىذلا فيرشتلا اذه لاق ناميلس

 رمأب ماللا هيلع مدآ فيرشت نم عمجاو ّمتأ ةيآلا 204 ىبثلا ىلع نوُلصي هتكئالمو
 ربخأ دقو فيرشتلا كلذب.ةكئالملا عم هللا .نوكي نأ زوجي ال هنال دوجسلاب هل ةكتئالملا
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 هيلع ةالصلاب ةكتالملا نع مث ِهْييَي ىبنلا ىلع ةالصلاب هلالج لج هسفن نع ىلاعت هللا

 هللا نوكي نأ ريغ نم ةكئالملا هب صتخت فيرشت نم غلبأ ىلاعت هنع ردصي فيرشتف

 تعمس لاق ىعمصألا نع هدنئسب ىدحاولا ىورو ظفاحلا لاق كلذ ىف مهعم ىلاعت

 ءهسدق ةكئالمب ىنثو ءهسفنب هيف أدب رمأب مكرمأ هللا نإ لوقي ةرصبلا ربنم ىلع ىدهملا

 اوُلص اونمآ نيدلا هيأ اي ىبثلا ىَلَع نوُلصُي هتكئالمو هللا نإ ظ ءاّميركتو هيبنل اًقيرشت لاتف
 :مانألا نيب نم اهب مكفحتأو :ماركلا لسرلا نيب نم اهب هرثآ :2104 اميلست اوملمو هّيلع
 دقعنم عامجإلاو ىواخسلا لاق «ركذلاب هيلع ةالصلا نم اورثكأو .ركشلاب همعت اولباقف

 ءاهريغ ىف سيل ام فيرشلا هردقب هيونتلاو ِةَيََِي ىبنلا ميظعت نم ةيآلا هذه ىف نأ ىلع

 تعمس لاق كيدف نبا نع ىقهيبلا جرخأ رجح نيا ةمالعلل مظنملا رهوجلا باتك ىفو

 هلوق الخ هلك ىبنلا ريق دنع فقو نم هنأ انغلب لوقي ءالضفلا نم تكردأ نم ضعب

 دمحم ىلع هللا ىلص لاق مث ةيآلا 4 ىبثلا ىَلَع نوُلصي هتكئالمو هللا نإ ) :ىلاعت

 اي كيلع هللا ىلص كلم هادان ةرم نيعبس دمحم اي كيلع هللا ىلص ةياور ىفو ملسو

 حرص دقف همساب 36 هئادن زاوجل هيف ليلد الو لاق ةجاح مويلا كل طقست مل نالف

 مكضعب ءاَعد مكنيب لوسرلا ءاَعد اوُلعَجَت ال» ىلاعت لاق كلذ ةمرحب انتمناأ

 حيحصلا ثيدحلا كلذ ضراعي الو هللا لوسراي هللا ىبن اي وحنب ىداني امنإو 27ه اضعب

 نسحيف أضوتي نأ هرمأف ىنيفاعي نأ ىل هللا عدا لاقف ْهييلَي ىبنلا ىتأ اًريرض ًالجر نأ
 ىبن َي دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلاسأ ىنإ مهللا ءاعدلا اذهب وعديو ه-وضو

 ماقف ىف هعفش مهللا ىل ىضقتل ىتجاح ىف ىبر ىلإ كب هجوثأ ىنإ دمحم اي ةمحرلا
 فرصتي .نأ هلف قحلا بحاص ِجيِكَي هنأل ثيدحلا اذه كلذ ضراعي مل امنإ اورصبأ دقو

 هتوم دعب مهتاج ح ىف ءاعدلا اذه فلسلا لمعتسا دقو هريغ هب ساقي الو ءاشي فيك

 مايأ هنع هللا ىضر نافع نب نامثع دنع ةجاح هل تناك نمل ةباحصلا ضعب هملعو هَ

 عفشتلاو ةئثاغتسالاو لسوتلا ركذ نيب قرف الو رجح نبا لاق اهاضقق هلعفو هتفالخ
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 فرصتب ه ١ ىكبلل اًقافو ءايلوألا اذكو ءايبنألا نم هريغب وأ هيلي هب هجونلاو

 .راصتخاو

 ةنورقملا هتمحر هيبن ىلع هللا نم ةالصلا هللا همحر خيشلا لاق :(لوألا تاهيبنت)

 كلم نيب قرف ال اًقلطم ءاعدلا ىلاعت هريغ نمو ةمحرلا قلطم هريغ ىلعو ميظعتلاب
 ىنعم مظنملا رهوجلا هياتك ىف رجح نبا ةرابعو ه | نابصلاو ريمالا هققح اذك رشبو

 ةنورقملا ةمحرلا ىه ىلاعتو هناحبس هللا نم ةالصلا نأ لكي هيلع مالسلاو ةالصلا

 نم ةمالسلا وهف مالسلا امأو وكيد هبلطو كلذ لاؤس نيبمدآلاو ةكئالملا نمو ميظعتلاب

 ةمالسلا هركذو هتمأو هتوعد ىف هل بتكا مهللا هيلع ملس مهللا ىنعمف صئاقنلاو ماذملا

 هركيو لاق اعافترا هركذو رئاكت هتمأو ولع مايألا رمت ىلع هتوعد دادزتف صقن لك نم

 دورول ءاملعلا نع ىلاعت هللا همحر ىووتلا هلقن امك هسكعو مالسلا نع ةالصلا دارفإ

 ريغ ىف كلذ لحم نأ بيطخلا ىلع ىمريجبلا ةمالعلا ةيشاح ىفو ةيآلا ىف امهب رمألا

 حرشو .هوركم اهيف ةالصلا دارفإ نإ لاقي الف ةيميهاربإلا ةالصلاك عراشلا نع درو ام

 ريخلا ةدايزو ومنلا ةكربلاو لاقف روكذملا باتكلا نم رخآ لحم ىف ةكربلا ىنعم رجح نبا

 نم هطعا دمحم ىلع كراب ىنعمف كلذ ماود ليقو بيعلا نم ريهطتلا ليقو ةماركلاو

 لَك هعفشت نأ هتماركو هنمي نم مهفرعو هعابتأ رثكو هتعيرشو هركذ مدأو هافوأ ريخلا

 مهل مدآو مهب قيلي ام ريخلا نم مهطعأ هلآ ىلع كراب ىنعمو كناوضر راد مهلحتو مهيف

 هللا نم دنت ىبنلا ىلع ةالصلا لاق ىريشقلا ركب نع ضايع ىضاقلا لقنو .كلذ

 هللا نم ٍةْككَي ىبنلا ىلع ةالصلا لاق ةمحر ىبتلا نود نم ىلعو ةمركت ةدايزو فيرشت

 نيب قرفلا رهظي ريرقتلا اذهبو لاق ةمحر ىبنلا نود نم ىلعو ةمركت ةدايزو. فيرشت

 ىلع نوُلصي هتكئالُمو هللا نِإإ) :ىلاعت لاق ثيح نيينمؤملا رئاس نيبو كي ىبنلا
 نمو هتكئالمو مكيلع ىلصي ىذلا وه ةروسلا سفن ىف اهلبق لاقو ةيآلا 2174 ىبثلا

 ىنالطسقلا لاقو «هريغب قيلي امم عفرأ كلذ نم ِِكي ىبنلاب قيلي ىذلا ردقلا نأ مولعملا

 هيلع ىلصي ىذلا ىلإ عجرت ُهْلككَي هيلع ةالصلا ةدئاف ىبرعلا نبا لاق ةيندللا بهاوملا ىف
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 ةعاطلا ىلع ةموادملاو ةبحملا راهظإو ةينلا صولخو ةديقعلا حوصن ىلع كلذ ةلالدل

 نيمامإلا نع ىواخسلا هخيشو ىنالطسقلا لقنو هِي ةميركلا ةطساولل مارتحالاو

 انما ةغافش تبسيل هلك ننلا ىلع اناس نأ السلا دبع نب نيللا عز نميلخلا نيليتكا

 نإف انيلع معنأو انيلإ نسحأ نمل ةافاكملاب انرمأ هللا نكلو هلثك عفشي ال انلثم نإف هل

 ةالصلا ىلإ ِهْلقَي اني+ ةافاكم نع انزجع ملع امل هللا اندشرأف ءاعدلاب هانأفاك اهنع انزجع

 نم لضفأ ناسحإ ال ذإ انيلع هلاضفإو انيلإ هناسحإ ىلع ةأناكم هيلع انتالص نوكتل هيلع

 اهعفن ناك امل يلي هيلع كتالص ىناجرملا مامإلا لاق هللا همحر خيشلا لاقو هِي هناسحإ

 ةالصلا ناميإلا بعش مظعأ نم هريغ لاقو كسفنل اًيعاد ةقيقحلا ىف ترص كيلع اًدئاع

 ءادإ باب نم اهيلع ةبظاوملاو اميظعتو هل ًريقوتو هقحل ءادأو هل ةبحم ِيِلكَي ىبنلا ىلع

 نم انتاجنل ببس مالسلا هيلع هنإف ماعنإلا نم هنم مظع امل بجاو هركشو ِةيفَيهركش

 لك نم ةداعسلا انلينو بابسألا رسيأب زوفلا انكاردإو ميعنلا راد ىف انلوخدو ميحجلا

 لك نم ةداعسلا انلينو بابسالا رسيأب زوفلا انكاردإو ميعنلا راد ىف انلوخدو باوبألا

 نم دقل ظ :ىلاعت لاق باجح الب ةيلعلا بقانملاو ةينسلا بتارملا ىلإ انلوخدو باوبألا
 مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهبلع ولت مهسفنأ نم الوسر مهيف ْثْعب ْذِإ نيسْؤمْلا ىَلع هلا
 هباتك ىف رجح نبا لاقو ه ١ 2174 نيبم لالض ىفل لبق نم اوناَك نإو ٌةَمْكحْلاَو باتكلا
 ىلاعت هللا ةالصو هيلع انتالص ىنعم نع ىلاعت هللا همحر ىلازغلا لئس مظنملا رهوجلا

 مهنم ةالصلا هتمأ نم هئاعدتسا ىنعم نعو ةدحاو هيلع ىلص نم ىلع ةئامو اًرشع ىأ

 هيبن ىلع هللا ةالص ىنعم هيلع ةدايزلا عم هلصاح امب باجأف كلذب حاتريأ يه لع

 كك هيلع مركلاو نئملا غباوسو معنلا فئاطلو تاماركلا عاونأ ةنافإ هيلع سلا نلفو

 ديلي هيلع ةكئالملا ةالصو انتالص امأو مهب قيلي ام بسحب مهيلعو هب قيلي ام بسحب

 امأو هيلع اهتضافإ ىف ةيغرلاو تالامكلا كلت بلط ىف لاهتبالاو لاؤسلا اهانعمف

 لضف راردتسا ىف ةرثؤم ةيعدألا نأ اهدحأ رومأ ةثالثلف هتمأ نم ةالصلا هيفي هؤاعدتسا

 اهتيلخت عم تعمتجا اذإ ممهلا نإف ريثكلا عمجلا ىف اميس ال هتمعنو ىلاعتو هناحبس هّللا

 ةبسانملا نم امهنيب امل لفسألا الملا ةكئالم تايناحور عم تدحتا ىوهلاو سفنلا نع

 )١( نارمع لآ ةروس : ١514.
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 مه نيذلا عمجلا داعد ئطخي املق مث نمو تاوهشلا تارودك نع ىلختلا نع ةئشانلا

 امك كلذب ِِكَي هحايترا اهيناث :هريغو ءاقستسالا ىف ريثكلا عمجلا ىأ بلُّط اذلو كلذك
 مهحالف هب مت نيذلا هتذمالتب هتايح ىف ملاعلا حامي امك ممالا مكب ىهابأ ىنإ لي لات

 هتمأ ىلع ِةِكَي هتقفش اهثلاث ,.كلذ ىلع هلالجإو هتيحم مهنم تقدصو مهداشرو

 ديدجتك ٍهييلَي هيلع ةالصلا اهعمجت ىتلا ةريثكلا قبابرقلا لب ةبرقلا ىلع مهضيرحتب

 مويلاب مث هل تاماركلا بلطب ةيانعلا مث هميظعت م لوسرب مث هناحبس هللاب ناميإلا
 لزنت نيحلاصلا ركذ دنعو هباحصأو هلآ ركذب مث تاماركلا كلت رثكأ لحم هنال رخآلا

 مث مهلو هل ةدوملا راهظإب مث هيلإ هتبسن ببسي مث, ءناحبس هللا ميظعتب مث ةمحرلا

 يبنلا نأو ىلاعتو هناحبس هيلإ هلك رمألا نأب فارتعالاب مث ءاعدلا ىف عرضتلاو لاهتبالاب

 هلضف ىلإ جاتحم ىلاعتو هناحبس هل دبع هتبترل دحأ لصي ملو هردق لج نإو دلك
 . هتمحرو

 انيبن ىلع ةالصلا ىلع اوعمجأ راكذالا ىف ىوونلا مامإلا لاق :(ىناثلا هيبنتلا)

 ءايبنألا رئاس ىلع اهبابحتساو اهزارج ىلع هب دتعي نم عمجأ كلذكو لي دمحم

 مهضعب لاقؤ مارح ىه انباحصأ ضعب لاق ءايبنالا ريغ ىلع ةالصلاو ًالالقتسا ةكئالملاو

 لهأ راعش هنأل هيزنت ةهارك ةهوركم اهنإ نورثكالا هيلع ىذلا حيحصلاو ىلوألا فالخ

 تراص ةالصلا نأ كلذ ىف دمتعملاو انباحصأ لاق مهراعش نع انيهت دقو عدبلا

 لجو ّرع انلوق نأ امك مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنآلاب فلسلا ناسل ىف ةصوصخم
 ال ًاليلج آزيزع ناك نإو لجو رع دمحم لاقي ال امكف ىلاعتو هناحبس هللاب صوصخم
 لعج زاوج ىلع اوقفتاو احيحص هانعم ناك نإو هيلع هللا ىلص ىلع وأركب وبأ لاقي

 هباحصأو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا لاقيف ةالصلا ىف مهل اًعبت ءايبنالا ريغ

 لزي ملو دهشتلا ىفن هب انرمأ دقو كلذ ىف ةحيحصلا ثيداحألل هعابتأو هتيرذو هجاوزأو

 نم ىنيوجلا دمحم وبأ خيشلا لاقف مالسلا امأو اًضيأ ةالصلا جراخ هيلع فلسلا

 لاقي الف ءايبنالا ريغ هب درفي الف بئاغلا ىف لمعتسي الف ةالصلا ىنعم ىف وه انباحصأ

 مالس لاقيف هب بطاخيف رضاحلا امأو تاومألاو ءايحالا اذه ىف ءاوسو مالسلا هيلع ىلع
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 بحتسيو لاق هيلع عمجم اذهو مكيلع وأ كيلع مالسلا وأ مكيلع مالسو كيلع

 رابخألا رئاسو دابعلاو ءاملعلا نم مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا ىلع محرتلاو ىضرتلا

 لاق هيلع قفاوي ال مهريغ ىف محرقلاو ةباحصلاب ىضرتلا ءاملعلا ضعب صيصختو

 لاقو اهنع وأ هنع هللا ىضر لاقي نأ حجرألاف اركذ اذإف نييبنب اسيل ميرمو نامقلو

 وأ مالسلا هيلع لاق ولو ملسو اهيلعو وأ هيلعو ءايبنألا ىلع هللا ىلص لاقي مهضعب

 . اًصخلم ه ١ هب سأب ال هنأ رهاظلاف اهيلع

 دارملا مظنملا رهوجلا هباتك ىف رجح نبا لاق .ةيِقَك هلآ ىنعم ىف :(ثلاثلا ةيبنتلا)

 تمرح نم روهمجلاو ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا دنع مهيلع ةالصلا ىف ىأ انه مهب

 ةمطاف ةيرذ ليفقو هتيرذو هجاوزأ ليقو بلطملاو مشاه ىنب ونمؤم مهو ةاكّرلا مهيلع

 غلابو ةزمحو ليقعو رفعجو سابعلاو ىلع ةيرذ ليقو ةصاخ مهنعو اهنع هللا ىضر

 كلام هيلإ لامو ةباجإلا ةمأ عيمج ليقو شيرق عيمج ليقو اذهل راصتنالا ىف مهضعب

 هديق نكل ملسم حرش ىف ىوونلا هحجرو ةيعفاشلا ضعبو ىرهزالا هراتخاو هللا همحر
 ةقلطملا ةمحرلا مهيلع ةالصلاب دارملا ناب فُعضو مهنم ءايقتألاب هريغو نيسح ىضاقلا
 لوق نم ىورو اًدج هاو هدئس ىقت لك دمحم لآ ربخو اضيأ ءايقتألا ريغ معت ىهو

 نياق نب ةفدسلا ديك عب لن يد تاعفألا نع سلو« فيس هكرباع

 ىلاعت هللا همحر مالسلا دبع نبا لوقف ةباحصلا ريغ لآلا نم لضفأ مهنال ىلوالا

 ىنغلا دبع خيشلا ىديس هللاب فراعلا لاقو .ه ١ فيعض دراولا ىلع راصتقالا ىلوألا

 ىناليجلا رداقلا دبع ىديس ىنابرلا ثوغلل ةيدمحملا تاولصلا حرش لئاوأ ىف ىسلبانلا

 عامتجالا موي ىلإ عابتالا وأ بسنلاب اوعجر هيلإ اولآ نيذلا ىأ دمحم لآ ىلعو هلوق دنع
 .ه ا ىنامسجلا ءاقللاو ىناحورلا عامتجالا لهأ نم نولماكلا نوفراعلا مهو

 ىناثلا لصفلا

 هوحنو رمألا ةغيصب ديلي هيلع ةالصلا ىف بيغرتلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف

 هللا ىلص ةالص ىلع ىلص نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك دادعألا ركذ اهيف درو امو
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 .كلذ بساني امو اًرشع اهي هيلع
 مب سلا همم. 02 سصارص ا 6# ىل ةمءا ها اس 0

 .ملسم هاور اًرشع اهب هيلع هللا ىلص ةألص ىلع ىلص نم :يَِكَع هللا لوسر لاق
 لَو ناكو ةّقعاضم فامضأ اَّنإو مُكَل ًءاَكز ىلع مُكَتالَص ّنَِف َىَلَع اوُلِص :ِلكَي لاقو # صل ىلع هيف صرع هك سا

 5 ها ضف عا 8 0 م يا مس اا در" © سا - . ما 56

 ديع ىربَق اوُلعِجَت آل ِهلِيب لاقو ءمكيلع ىَلصُي لجو رع هللا نإَف ىَلَع اولص لوقي
 # 4 8 ىع | عع سه مءللاا “طع عرج م مهو هم هد عدل ه عرس * ساه معا عما
 نَِف ىلع اوُلِصَف متنك امي لكَ لاقو ءمتنك ثيح ىنغلبت مكتالص نإَف ىلع اوَلصو

 لاقو ؛مالسلا ىتُمَأ نع ىتنوُعلَبي نيحابس ةكئالم هّلل نإ لكي لاقو ءىَضْلْبَت مُكَتالص
 مس سس شه سا : - يام اس ريا س هريرع ريب هاوس سا نك - همام 6 0-5 02 " © ترم

 .«تانسح رشع كلف ىوس هل بتكو هي تيلصو هتالص ىنئتغلب ىلع ىلص نم ّدِيِكَي
- - -_- - 

 س7 تي ىلا مرسوم سام دعا هل ةاع رز 80“ ماع يعم . ه2 لانا لالا «# نمل يخ»ارتلا
 ام لكي لاقو هتف اًبئاَغ ىلع ىلص نمو هئعمس ىرْبَق دنع ىَلَع ىَّلص نم هلي لاقو

 َلاَقَف ليربج تيقل كج لاقؤ السلا هْيَلَع درأ ىتح ىَلَع هللا در الإ ىَلَع ِمْلَسي دحأ نم
 ريف مكر سا ةرعس 02 © سس هرم دس ري ٠.١ رع سأ هلل لاس ده سصاش مع 4# مم ع 3

 تيلص َكِيَلَع ىَّلص نمو هيلع تمل كيَلع مّلَس نم لوقي هللا نأ كرشبأ ىنِإ ىل
 م ا ف 0 ا
 الإ دَحأ َكِيَلَع ل دمحم اي َلاَقَق مالَسلا ِهْيَلَع ليربج ىنءاج لكي لاقو فلَع

 ىَلَصُي دَحآأ َسْيلَف تم اَذِإ ىِرْبق ىَلَع داق قئالخلا َعاَمْسأ ءاطعأ اكلم ىََمَت لل نإ لوقي
 ىَلَصبَق َلاَق آلم نبا نلف كيَلَع ىّلَص دمحم اي لاق لإ هبل نم اًمداص ٌةالَص ىلع
 ْماَد اَم ُهَكَدَأَلَمْلا هْيَلَع ىَّلصُتو ارْشَع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىَلَع ىَلاَعَتو َكَراَبَت برلا

 هرشب نم تيأرف ِهِلكَي ىبنلا ىلع تلخخذ لاق هنع هللا ىضر ةحلط ىبأ نعو ؛ىَلَع ىَّلصي
 ٠ ني ع 5 اولا نع قدح“ 4“ نليع ريح نب سابع _ةخا حاحا ساس كا ع لس 00

 نم ةراشبب ىناَتأَف اًمنآ ليربج جرن دقو ىنعتمي امو َلاَقَف هْتلآاََف طق هرأ مل ام هنّالَطَو

 هْيَلَع هللا ىّلص الإ َكْيَلَع ىَلَصِي كتم نم دَحأ سيل ُهّْنأ كرشبأ َكْيَلِإ ىتتعَب هللا نإ ىب
 ترا ه سم سم ع هر «سا سم لس هك سل هسا . - سف ماد ما ططظلر م عل

 ىلص نمو ارشع هيلع هللا ىلص ٌةدحاو ىلع ىلص نم ْةِْيكَي لاقو ءارشع اهب هتكئالمو

 نم ةمارب هيي نيب هل هللا بتك ةّئام ىَلَع ىَّلِص ْنَمَو ةّئام هيلع هللا ىَّلَص اَرْشَع َىَلَع
 مساكم ع عك م ِ قل مقا دعاس دج ادا طال 00 6# مسا مل ردع و
 املك ىلع ةالصلا نم اورثكأت ءادهشلا ْمَم ةَماَيقْلا موي هللا هتكسأو رانلا نم ةءاربو قاَقثلا

 رشع ِهْيَلع هللا ىَّلَص ٌةدحاو هرم َىَلَع ىَّلص نم ِةككَي لاقو .مكتاَئيسل ٌةَراَفَك اَهَنإَف تركذ
 222 حما هما او د ف اوم ب ”٠ :هقع ٍِ ءدعءام كامو هم اءالع هع
 ةرم هلام ىلع ىَّلص نمو ةرم هام هيَلَع هللا ىَلص تارم رشع ىلع ىَلِص نمو تارم

 2 2 فرع صكسشأ كت سس يهم سا هسا . 2 ةدعا ىلا 42 راس كس رع م ماما ©
 هتبّنو رانلا ىلع هدسج هللا مرح ةرم فلأ ىلع ىلص نمو ةرم فلأ هيلع هللا ىَلص
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 موي ارون ىلع هتالص تءاجو ةَلَأْمَمْلا َدْنع ةرخخآلا ىفو اًيندلا ةاَيَحْلا ىف تباٌكلا لوقلاب

 ذرفت امدلص هلم لكي هللا ةاطعار ماع ةئانيسمخ ةريتع ظطارشلا ىلع ةماقلا
 م ى رصف - مل ص ا < م رسوم - م ص

 مسعشم عت هم عمعام رسوم

- 

 2# دل ًِء .

 باب ىلع فك هفتك تمَح (ر اًقْلآ ىلع ىَلص ْنَمو ةياور ىفو َرثك وأ كلذ لق ةنجلا

 ال نير هانم ردعال هاك نما نيام الع لم تقلل لرب خلا
 لَم نم ةياور ىفو 39 رشَع َلَدَع ُهَل نكو تاجرد رشع اهي هَقرو تاّئيَس ٌرِشْع

 ا يقر تاودص لقط ل تم ف م الخ اس يأ اب لع
 ٌةدحأَو ىَلَع ىّلص ْنَم كب لاقو «تاّئسس رشح ُهْنَع اَحّمَو تاَنَسَح َرْشَع اهب هَل بنك
 مْوَي لَك ىف ىَلَع ىَّلص نم لوقي كي نإكو ٌقآلص َنيعبس ُهُتكَالَمَو هيلع هللا ىلص

 لك ىف َىَلَع ىَّلِص نَم لوفي كي ناَكو .ةئبللا نم ُهَدَعْفَم ىَرَي ىّتَح َْتْمَي مل ةرم فلآ
 نع ىواخسلا ظفاحلا لقنو ءراَثلا نم ُهفَتع اهرب ةجاَح ةئام هَ هللا ىفَق هرم ةئام ٍمْوَي

 نع هللا ركذ ىسنأ نأ الول لاق هنأ ههجو هللا مركو هنع هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريمآ

 َلاَق لوقي كي هللا لوسر تعمس إف لي ىبنلا ىلع ةالصلاب الإ تبرقت ام لجو
 نم نامآلا بَجْوَتسا تاّرَم َرْشَع َكيَلَع ىَّلص نَم لوُقَي لجو رع هللا نإ دمحم اي ليربج
 لك ىَلَع ىَلص ْنَم لِهاَك اَبأ اي هنع هللا ىضر ىباحصلا لهاك ىبأل ِلكَي لاقو «ىطَخَس
 هل رفغي نأ هللا ىَلَع مح َناَك ىَلِإ اًقْوَشَو ىل اًبْح تارم ثلث هليل لكو تارم ثالث موي

 نم اًطاريق هَل هللا بك ٌةالَص َىَلَع ىّلص َنَم كب لافو َمَويْلا كلو هللا كلت ُهبوُند
 رت مل ةالص َىَلَع ىَلص نم كي لاقو .دحأ لثم طاريقلاو ٍرجألا

 ىلع ىلص نم ىندملا ناسغ وبأ ىورو ءرثكيل وأ دبع كلذ نم لقيلَف ىلع ىَلص م

 مامإلا لاق راهنلاو ليللا لوط ةدابعلا مواد نمك ناك مويلا ىف ةرم ةئام ٌدَِْكَي هللا لوسر

 هللا همحر صاوخلا اًيلع ىديس تعمسو راونألا حقاول هباتك ىف هنع هللا ىضر ىنارعشلا

 الو ءادتبا ىلاعت هتالصل سيل هنال ددعلا اهلخدي ال هدبع ىلع ىلاعت هللا ةالص لوقي

 لّزنتف نامزلاب ديقم روصحم هنال ىلصملا دبعلا ةبترم ثيح نم ددعلا اهلخد امنإو ءاهتنا

 اًرشع ةرم لكب هدبع ىلع ىلصي ىلاعت هنأ ربخأو دبعلا ةلكاش بسحب دبعلل ىلاعت قحلا
 وه لوقي نأ نود هيبن ىلع ىلصي نأ ىلاعت هللا لأسي دبعلا نوك انلق ام ديؤيو مهفاف

 ةبترف ِيكَي هللا لوسر ةبتر لهجي ناك اذإ دبعلا نأل ًالثم دمحم ىلع تيلص ىنإ مهللا
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 نحن انلاؤس ثيح نم وه امن ِهتلكك ىبنلا ىلع تاولصلا دادعت نأ ملعف ىلوأ ىلاعت قحلا

 ةياتك ىف دابع نبا فراعلا لاقو .ه اةرم لاؤس لك انل بحيف هيلع ىلصي هللا نأ

 ىتحايس ىف تنك هنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا وبأ لاق ةيلذاشلا رثاملا ىف ةيلعلا رخافملا

 ةيلاع ةوبر ىلع تسلجف ىلع مهمهت عابسلا تلعجف عابسلا ريثك عضوم ىف ةليل تبف
 هيلع .هللا ىلص ةرم ىلع ىلص نم لاق هنإف يي هللا لوسر ىلع نيلصال هللا ذتو

 ءاّئيش فخأ ملف كلؤ تلعفف لاق هللا نمأ ىف تيبأ (رشع ىلع هللا ىلص اذإف ارشع اهب

 ىواخلا سورعلا جات هباتك ىف ىردنكسلا هللا ءاطع نب نيدلا جات هللاب فراعلا لاقو

 راكذألاب ركذيلف هتاف ام كردتسي نأ ديريو هرمع غارف براق نم هصن ام سوفنلا بيذهتل

 هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس هلوقك ًاليوط ريصقلا رمعلا راص كلذ لعف اذإ هنإف ةعماجلا

 مايقلاو مايصلا ةرشثك هتاف نم كلذكو هتاملك دادمو هشرع ةنرو هسفن اضرو هقلخ ددع

 ةعاط لك كرمع عيمج ىف تلعف ول كنإف هك هللا لوسر ىلع ةالصلاب هسفن لغشيلف
 ىف هتلمع ام لك ىلع ةدحاولا ةالصلا كلت تحجر ةدحاو ةالص كيلع هللا ىلص مث

 بسح ىلع ىلصي وهو كعسو ردق ىلع ىلصت كنال تاعاطلا عيمج نم هلك كرمع

 ءاج امك ةالص لكب (رشع كيلع ىلص اذإ فيكف ةدحاو ةالص تناك اذإ اذه هتيبوبر

 ىلع ةالصلاو ىلاعت هللا ركذب هيف هللا تعطأ اذإ شيعلا نسحأ امف حيحصلا ثيدحلا

 ةدحاو ةالص انبر هيلع ىلص نم هللا ءاطع نبا لاق خيشلا لاقو .ه ا ِخْيتَي هللا لوسر

 بولطم ةياغو ىناهكافلا مامإلا نع ًالقن ىواخسلا ظفاحلا لاقو ةرخآلاو ايندلا مه هاقك

 اميأ لقاعلل ليق ول لب كلذب مهل ىنأو ىلاعت هللا نم ةدحاو ةالص نيرخآلاو نيلوألا

 امل كيلع هللا نم ةالص وأ كتفيحص ىف قئالخلا عيمج لامعأ نوكت نأ كيلإ بحأ

 هتكئالم عيمجو هناحبس انبر هيلع ىلصي نمب كنظ امف ىلاعت هللا نم ةالصلا ريغ راتخا

 نسحي فيكف « ىبنلا ىلع ةالصلا ىلع دبعلا مواد اذإ ىنعي رارمتسالاو ماودلا ىلع

 .كلذ نع لفغي وأ ِوَلِكَت هيلع ةالصلا نم رثكي الأ نمؤملاب



 ثلاثلا لصفلا
 ِِلَع هيلع ةالصلا ىلع ثحلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف

 كلذ ةمكح نايبو اهتليلو ةعمجلا موي

 نم ةعمجلا هيلو ةعمجلا موي ىف : ةالصلا نم َىَلَع اورثكأ كي هللا لوسر لاق

 ةعمجلا ْمْوَي ىلع ةالصلا نم اورثكأ ِعلَي لاقو ءاَرشع هّيلع هللا ىَّلَص َةالَص ّىَلَع ىَّلص
 كِل ىَلصُ مِلْس نم ضألا ىلَ املا لجو رح هر نع اقنآ لبرج ىنت هَ

 سمج ماك سلع

 موي ىلع ة جدلّصلا نم اورثكأ ِكَي لاقو ءارشمع هّْيَلَع ىتكتالَمَو اَنأ تيَّلص لإ ةدحاو هرم

 "ولع ترم لإ لع لص ب نل اذَحأ ّنِإَو ةكئالَملا ٌةدَهشَت دوت ٌمْوَي هَ ةحمحلا

 ضرالا ىلع م رح هللا نإ لاَ توملا دعبو تلق ءادردلا وبأ لاق ءاهنم رقي ىتح ُهنالَص

 ىمأ هد 000
 ةالص َنِإَ ةقدحلا موي ب ةالصلا نم ىَلَع اورثكأ ِلكَي لاقو ايبنألا َداجأ كَ نأ

 وى
0 

 لزق تن ىنرا ناغ ةدلاض لع تاكا ذاك نت ةفني موي لك نق لع نس
 اورثكأَف ةقعصلا هيفو ُةَحقَتلا هيفو ْمدآ قلخ هيف ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم لي لام

 انئالم صرت فيك هللا لوس ا اوُاَك ىلع ةضورعم مكَتالص نإ هبف ةآلثصلا "نم َىَلَع

 رع هللا نإ لاَ تيلي ىِنَعَي ءارلا رسكف ةزمهلا مضب وأ نيتحفب ىأ تسر دو كِل
 موي ة ةالصلا نم ىَلع اورثكأ ليو لاَكو ءءايبنألا َداَسجأ َلُكَأَت نأ ضرألا ىَلَع مرح لجو

 هلكت لاقو مايا موي ايفو بوش هل تنك كلف لع نم ةتمجلا هلي ةَمئجلا

 ري لع ىلع حن قلك نانو ءرهزألا ٍمْوَيلاَو ءارغلا ةّلْيَللا ىف مُكِيِبَت ىلع ةالصلا اورثكأ

 موي ىف ىَلَع ىَلص نم ْويي لاقو قّنَس َنيِناَمَ ةَئيطخ هل ترفع ةرم ةئام ةَعُمْجْل 0

 موي ىَلَع ىَلص نم ِهييكَب لاقو لا و دل نإ ب نش ل نانا فلذا

 سم سوم عمم 0
 هرم نيناعل ةعمجلا موي ىَلَع ىَّلص ْنَم ِيَي لاقو .ةمايقلا موي هل ةعاقش َتَناََع ةَعمجلا

 مهّللا لوقت : لاف َكْيَلَع ٌةالّصلا فيت هللا لوس اي هَل ليقف اًماَع َنيناَمَت بون هل تر

 نم ِهَلكَي لاقو .ٌةدحأو دقعتو يمألا ( ىذا كلرطرر كيت دع دَّمَحُُم ىَلَع لص

 لثط نللا هبات نم جوكر ذأ لق لم دفا مي نم لا ع ىلع

 ع ىو م هلا يكل ل دمع و3

 6 يا بو لك كو ديال كيل ساو هيحّصو هلآ ىَلَعَو ىَمألأ ىلا

 ل ىَلَع ع
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 الإ ٌنوُطبِهَي آل رونلا نم اوّل ةكتألم هلل نإ لكي لاقو ةنَس َنينامَتًةداَبع هَل بكَ

 لإ نري يكل و وأ نع وطال ِبَمَذ نم مآلفأ مهيديأب ةعمجلا ٌموُيو ةَعْمجْلا دلي
 ىعقاشلا انمامإ لاق ىواخسلا ظفاحلا لاق كيو عسا لف وكلا ىَلَع ةالصلا

 ةعمجلا ةليل ىف امئإو لاح لك ىف ديو ىبنلا ىلع ةالصلا ةرثك بحأ هنع هللا ىضر
 اهب لاغتشالا نإ مهضعب نع دوضنملا ردلا هباتك ىف رجح نبا لاقو اًيابحتسا دشأ اهمويو

 صنل فهكلا ةروس ادع ام نآرقلا ةوالتب لاغتشالا نم رجأ مظعأ اهتليلو ةعمجلا موي

 لقنلا ىف ةجح وهو هللا همحر خيشلا لاق اهمويو ةعمجلا ةليل اهتءارق ىلع ثيدحلا

 هيلع ةالصلا ةرثك ىلع هثح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تاياورلا ةرثك نم هذخأ هلعلو

 نإف هصن ام ىنالطسقلا ةمآلعلل ةيندللا بهاوملا ىفو ه ااهمويو ةعمجلا ةليل ىف هلك

 باجأ اهتليلو ةعمجلا موي خلي هيلع ةالصلا نم راثكإلا ةيصوصمخخ ىف ةمكحلا ام تلق
 ةيزم هيف هيلع ةالصللف مايالا ديس ةعمجلا مويو مانألا ديس ِفلَي هللا لوسر نأ ميقلا نبا

 هتلان امنإف ةرخآلاو ايندلا ىف هتمأ هتلان ريخخ لك نأ ىهو ىرخأ ةمكح عم هريغل تسيل

 موي مهل لصحت ةمارك مظعأو ةرخآلاو ايندلا ىريخ نيب هتمأل هللا عمجف كي هدي ىلع

 اولخد اذإ مهل ديزملا موي وهو ةنجلا ىف مهروصقو مهلزانم ىلإ مهثعب هيف نإف ةعمجلا

 دري الو مهجئاوحو مهتابلطب ىلاعت هللا مهعفني هيف موي ايندلا ىف مهل ديع وهو ةنجلا

 ءادأو هدمحو هركش نمف ْهْكَكَي هدي ىلعو هببسب مهل لصحو هوفرع امنإ هلك اذهو مهلئاس

 .ه ١ هتليلو مويلا اذه ىف ةالصلا نم هيلع اورثكي نأ كلو هقح نم ليلقلا

 عبارلا لصفلا

 راثكإلا ىف بيغرتلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف
 لوقنلا نم كلذب قلعتي امو ِةكَي هيلع ةالصلا نم

 ربَعلا ىف نولأست ام لوأ َنِإَف َىَلع ةالصلا نم م اورثكأ لوقي لكي هللا لوسر ناك

 نم اورثكأف طارملا ملط دلع همنا موب روت ىلع ةالِصلا لوقي ِةْيدَنَي ناكو ءىنع
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 نم رثكيَلَف ضار هنع رهو ىَلاَعَت هللا ىَقْلُي نأ ٌةَرَس نَم لوقي كي ناكو ّىَلَع ةالّصلا
 فش انف ىَلع ةالصلا نم ثيل ُهُعَجاَح هيلع ترَْع نَم كو لاقو «ىَلع ةالصلا

 هيلع سعي لاقو تعا ىضقتو قازرالا رثكتو بوركلاو مومْحْلاَو هوما

 نإ لرقي كي ناكو .بركلا ١ جو دلل لست انو نع ةالصلا نم رِثكُيلَف ءىَش
 هللا ىف َناَك دَق ُهّنِإ ندا راد ىف ةالص ىَلَع مُر اهلآومأ نم ةمايقلا موي مُكاَجنأ

 همم م ربل حلا ن م ع سل

 يفرج نصرت لوقي َدْيِكك ناكو هيلع مهييثيل نينمؤملا كلذب رمأ منو ةَياَقك هتكتالمَو
 ما صرحا

 ةنَجْلا ىف اًجاَوزأ مُكَرتكأ لوقي لكي ناك« .َىَلَع ةالّصلا ةركب الإ ترا ال ءارثآ ىَلَع
 لاقو .ةالّص ىلع مُر ةَمايقلا موي ىب ٍسَّْنلا ىلوأ لكي لافو را

 هلل لور اي مه نم ليق ُهلظ الإ لظ ل موي ةماَيقْلا موي هللا شرع لظ تمن -َت هَتالَث هِي

 مامإلا ةلاسر ىفو هىَلَع ةالصلا َرَثكآو ىتنس اًيحأو ىتمأ نم بوركم نع جرف نم لاَ

 ىلإ لجو رع هللا ىحوأ لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىريشقلا مساقلا ىبأ

 ركوب قيالك ديف قد عسانا ةرشع كيف تلعج دف ىنإ مآلسلا هيلع ىسوم

 دمحم ىلع ةالصلا ترا اذإةةزتاو ىلإ ةوكت ان نحناو :رضملا تش ذات فالاآ

 ىناونشلا نعو لمجلاو ىسافلا اهيحراش نع لئالدلا ىلع هحرش ىف خيشلا لقنو هلك
 هللا مهمحر عيدبلا لوقلا هباتك ىف ىواخسلا ظفاحلاو ىراخبلا رصتخم ىلع هتيشاح ىف

 زع هللا ىحوأ لاق هنع هللا ىضر رابحالا بعك نع هذه مهبتك ىف اوركذ مهنأ نيعمجأ

 الول ىسوم اي هيلإ ىحوأ ام ضعب ىف مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبت ىلع ىسوم ىلإ لجو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نم الول ىسوم اي نيع ةفرط ىنيصعي نم تلهمأ ام ىندبعي نم
 نإف ءاينغألا لئاست امك مهلئاسف نيكاسملا تيقل اذإ ىسوم اي ايندلا ىلع منهج تلسال

 شطع نم كلاني الآ بحتأ ىسوم اي بارتلا تحت هتلمع ءىش لك لعجاف كلذ لعفت مل
 ىف ىوريو ىواخسلا لاق هِةْيللَي دمحم ىلع ةالصلا رثكأف لاق معن ىهلإ لاق ةمايقلا موي

 ىحوأف هب اومر تام املف هسفن ىلع فرسم دبع ليئارسإ ىني ىف ناك هنأ رابخألا ضعب

 ىبر اي لاق هل ترفغ دق ىنإف هيلع لصو هلسغ نأ مالسلا هيلع ىسوم هيبن ىلإ هللا

 هل ترفغ دقف هيلع ىلصف خيي دمحم مسا اهيف دجوو اًموي ةاروتلا حتف هنإ لاق اذامبو

 ليللا عبر بهذ اذإ لكي هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىضر بعك نب ّىَبأ نعو .كلذب

 توملا ءاَج ةقدارلا اهعَبَت ةّفجاّرلا تءاج هللا اوُركْذا سانا اَهْيَأ اي لاقف ماق
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 نم كَل لعجأ ْمَكَف كَِلَع ةالّصلا رك ىنإ هللا لوس اي ٍبْعَك نب ىبأ َلاَقَق هيف اَمب

 ام لاق فّصّنلا لاق ري وهف تدز نيو تعش تشي ام لاق ميلا لاق تف اَمَلاَقَق ىتالم

 هللا لوسر اي لاق ريخ َوِهَف تدز ْنِإو تشش ام لاق نتا لاق ريح َرِهَف تذز نك تغش كك

 مه هللا كيفي اذ ةيلور ىفو كبت رفْعيو كسه ىف 7 ا5إ لاق كَل اًهّلُك ىتآلص 0

 هللا ىضر ىلذاشلا بهاوملا ىبأ ةمجرت ىف ىنارعشلا مامإلا تاقبط ىفو كترخآو كاَيند

 بعك نب ىبأ لوق ىنعم ام هللا لوسر اي تلقف مانملا ىف قلي ىبنلا تيأر لاق امهنع
 نقيم ىف نازتلا نم كلذ نفاس دوي ذآ هانم لاق نتالص نم كل: لعبا مك

 نم ًالجر نأ بيطح ىبأ نع ةلجح ىبأ نبا نع ىواخسلا ظفاحلا نع خيشلا لقنو هنود

 يف ىنارعشلا مامإلا لاقو نوعاطلا عفدت ٍيِللَع هيلع ةالصلا ةرثك نأ هربخأ نيحلاصلا

 لَم هيلع ةالصلا نم راثكإلا لقأو مهنع هللا ىضر ءاملعلا ضعب لاق ةمغلا فشك

 لك نوسمخو ةئامثلث راثكإلا لقأ هريغ لاقو ةليل لك ةرم ةثامعبسو موي لك ةرم ةئامعبس

 ىف ةيسدقلا راونألا حقاول هباتك ىف هنع هللا ىضر لاقو ةليل لك نوسمخو ةئامثلثو موي

 ةالصلا نم رثكن نأ ِهِْكَك هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ ةيدمحملا درهعلا نايب

 باوثلاو رجألا نم كلذ ىف ام انناوخإل ركذنو راهنو ًاليل هلك هللا لوسر ىلع ميلستلاو

 اًحابص ةليلو موي لك ادرو مهل اولعج نإو ِةْيِكَي هتبحمل (راهظإ بيغرتلا لك هيف مهيغرنو
 لاق مث لامعألا لضفأ نم كلذ ناك ةالص فالآ ةرشع ىلإ ةالص فلأ نم ًءاسمو

 عوكرلا تاذ ةالصلاك هلل ةاجانم اهنأل هللا عم روضحو ةراهط ىلإ ىلصملا جاتحيو

 هانركذ ام ىلع بظاو نمف لاق مث اهتحص ىف اًطرش اهل ةراهطلا نكت مل نإو دوجسلاو

 هللا لعج نم دوجولا ىف امو ِْكَي هيلإ هب برقتي ام ىلوأ نم وهو ميظع رجأ هل ناك
 ءافصلاو ةبحملاو قدصلا ىلع همدخ نمف يلي هلثم ىرمأو ايند طبرلاو لحلا هل ىلاعت

 كولم دنع اًبرقم ناك نميف كلذ ىرت امك نينمؤملا عيمج همركأو ةربابحجلا باقر هل تناد

 رون خيشلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش درو ناكو ديبعلا هتمدخت ديسلا مدخ نمو ايندلا
 ةالص فلآ نيعبرأ يواوزلا دمحأ خيشلا درو ناكو فالآ ةرشع .موي لك ىنوشلا نيدلا

 ةظقي انسلاجي ريصي ىتح ِةْيكَي ىبنلا ىلع ةالصلا نم رثكن نأ انتقيرط ةرم ىل لاقو
 اندنع ٍظافحلا اهفعض ىتلا ثيداحالا نع اننيد رومأ نع هلأسنو ةباحصلا لشم هبحصنو

 اذن



 :ملعاو ِةْقَي هيلع ةالصلل نيرثكملا نم انسلف كلذ انل عقي مل امو اهيف كت هلوقب لمعنو

 برقأ نم هي ىبنلا ىلع ةالصلا تيرط نم هللا ةرضح ىلإ لوصولا قيرط نأ ىنخأ اي
 لاحملا مار دقف هللا ةرضح لوخد بلطو هب ةصاخلا ةمدخلا ٍدِكَي همدخي مل نمف قرطلا

 مكح همكحف ىلاعت هللا عم بدالاب هلهجل كلذو لخدي نأ ةرضحلا باجح هنكمي الو
 نم راثكإلاب ىخأ اي كيلعف مهفاق ةطساو ريغ نم ناطلسلاب عامتجالا بلط اذإ حالفلا

 ةمايقلا موي ةينابزلا مهل ضرعتي ال ِدييَك ىبنلا مادخ نإف فدي هللا لوسر ىلع ةالصلا

 ةحلاصلا لامعألا ةرثك هعفنت ال ام ريصقتلا عم ةيامحلا تعفن دقف لكي هللا لوسرل اًماركإ

 نم قداص لك دوصقم سيل هللاوو صاخلا دانتسالا ِِِكَي هللا لوسر ىلإ دانتسالا مدع عم

 لوسر ىلع ةالصلا ىلع مهعمج نم الو هللا ىن ةبحملا الإ هللا ركذ ىلع سانلا عمج

 ىلإ جاتحت ةيحنزربلا ٍةْيِقكَي ىبنلا ةبحص نأ دوهعلا لئاوأ انمدق دقو هيف ةبحملا الإ لكي هللا

 نم ىبحتسي ةئيس ةريرس هل ناك نم نأو ْةِْدكَي هتسلاجمل دبعلا حلصي ىتح ميظع ءافص

 ةدابع ىلع ناك ولو ديدي هللا لوسر عم ةبحص هل حلصي ال ةرخآلاو ايندلا ىف اهروهظ
 مدعل اهب نوعقتني ال نآرقلل رافكلا ةوالت كلذ لثمو نيقفانملا ةبجص عفنت مل امك نيلقثلا

 لبج ءارو اقلخ ىلاعت هلل نأ سئارعلا باتك ىف ىبلعثلا ىكح دقو هماكحأب مهناميإ

 .ه ا هِيَ هللا لوسر ىلع ةالصلا الإ ةدابع مهل سيل هللا الإ مهددع ملعي ال فاق

 ثوغ هخيش بقانم ىف زيربإلا باتت ىف كرابملا نب دمحأ خيشلا ةمالعلا ركذو اًصخلم
 ىف اذرو هاطعأ مالسلا هيلعو انيبت ىلع رضخلا انديس نأ غابدلا زيزعلا دبع انديس نامزلا

 هللا دبع نب دمحم انديس هاجب براي مهللا ةرم فالآ ةعبس موي لك ركذي نأ هرمأ ةيادب

 اذه ىلع مواذو ةرخآلا لبق ايندلا ىف هللا دبع نب دمحم انديس نيبو ىنيب عمجا كَ

 هنع هللا ىضر ناك هنأ ةددعتم نكامأ ىف روكذملا باتكلا ىف ركذو هنع هللا ىضر درولا

 هنأ عم ءاملعلا ةمئأ هركذ امل ةقباطم هبوجأب هبيجيف لئاسم هلأسيو ةظقي ْهَيْكي ىبنلاب عمتجي

 حرش ىف ىسلبانلا ىنغلا دبع ىديس لاقو بتكي الو أرقي ال اًيمأ ناك هنع هللا ىضر

 انفحتأو هلوق دنع امهنع هللا ىضر ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا ثوغلا ىديس تاولص

 ةلاسر ىطويسلا نيدلا لالخ خيشللو ايندلا ىف ةظقي هتتياعمو هتيؤر ىأ ِهقِلكَي هتدهاشمب

 ةرونملا ةنيدملا ىف تعمتجا دقو كلملاو ىبنلا ةيؤر راوج ىف كلحلا ةرانإ اهامس كلذ ىف
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 مامهلا مامإلا خيشلاب فلألاو ةئاملا دعب سمخ ةنس ناضمر رهش ىف اهب ىترواجم ماع

 دنع هعم سلجأ تنكو ىلاعت هللا همحر ىدركلا دومحم لماعلا ملاعلا لماكلا لضافلا

 هنأ ىنربخي ناكو ةيحتلاو مالسلا لمكأو ةالصلا فرشأ اهنكاس ىلع ةيوبنلا ةرجحلا باب

 ةزمح هحع روزي بهذ هل لاقيف ةرجحلا ىلإ ةرم ىتأيو هعم ملكتيو ةظقي ديلي ىبنلا ىري

 كلذب نمؤم انأو ةظقيلا ىف كي ىبنلا نيبو هنيب ترج عئاقو هل ىكحيو هنع هللا ىضر
 لخاد هثيب ىلإ ىناعد ةرم هنإ ىتح نيقداصلا ءاملعلا نم لجر وهو هيف هل قدصمو

 هل تيأرو تادلجم ةينامث ىف ميظعلا نآرقلل هعمج اًريسفت ىل جرخأو ىنفاضأو ةنيدملا

 ريغ هلو هنم ربكأو روهشملا تاريخلا لئالد باتك لثم ِدلكَي ىبنلا ىلع ةالصلا ىف اًباتك

 ثيدح ىف لاق ىوبنلا حيدملا ةيزمه حرش ىف ىمتيهلا رجح نب باهشلا ركذو كلذ

 ىزرابلاو ةرمج ىبأ نبا نع ىكح هنأ ةظقيلا ىف ىناريسف همانم ىف ىنآر نم ملسم
 هوأرو مانملا ىف ِهْكَي هوأر مهنأ مهدعب نمو نيعباتلا نم ةعامج نع مهريغو ىعفايلاو

 ىبأ نبا لاق ربخأ امك تناكف اهب مهربخاف ةيبيغ ءايشأ نع هولاسو ةظقيلا ىف كلذ دعب

 مهتامارك راكنإ ةطرو ىف عوقولا اهركنم مزليف ءايلوالا تامارك ةلمجج نم هذهو ةرمج

 نودهاشي دق مهتظقي ىف بولقلا بابرأ نأ هللا همحر ىلازغلل لالضفلا نم ذقنملا ىفو
 هنأ مولعملا نمو دئاوف مهنم نوسبنقيو اًناوصأ مهنم نوعمسيو ءايبنألا حاورأو ةكئالملا

 مركأ نم هنأ دعبي ال هنأو ىلو الإ ةعفانلا ةيؤرلا ةظقيلا ىف هاري ال هنأو هربق ىف ىح ِِْكَي

 ىف ءاّيلوألا هاري دقق هربق ىف هنوك عم ِهّكَي هنيبو هنيب بجحلا ةلازإب مركي نأ هتيؤرب
 كلذ عوقو نم مزلي الو مهبتارم تفلتخاو مهرايد تدعب نإو هنوثداحيو هربق ىف ةظقيلا

 ناك اذإو كي هتوب تعطقنا ةبحصلا نال ةباحص مهنأ ةرهابلا ةماركلا ةهج ىلع مهنم

 ىرابلا حتف لوق عفدناف ىلوآلاب كلذك ءالؤهق ىباحص ريغ هنفد لبق هتوم دعب هآر نم

 بطقلا نإ رجح نيا باهشلا لاق ةباحص اوناك هرهاظ ىلع لمح ولو اذج لكشم اذه

 وفك ىبنلا ةيؤر هنع تظفح ىلذاشلا نسحلا ىبأ ربكألا بطقلا ذيملت ىسرملا سابعلا ابأ

 سمشلا ىدلاو خيشو ىخيش ناك دقلو ةفارقلاب هدلاو ربق دنع اميس ال اًرارم ةظقي

 لاق لوقي مث هصيمق بيج ىف هسأر لخدي مث كك ىبنلا ىري لئامحلا ىبأ نب دمحم
 هنإف كلذ راكنإ نم رثحاف اًدبأ كلذ فلختي ال ربخأ املك نوكيف اذك هيف ٍهبِككي ىبنلا
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 ىتوملا حاورأ نإف بيرغ نأش الو بيجع رمأب اذه سيلو ىسلبانلا لاق ىحوملا مسلا
 ىف تروصت ةيرصنعلا ةيبارتلا ماسجألا تقراف اذإ اهنكلو اًدبأ تومت الو تمت مل اًقلطم

 يحد ةروص ىفو ىبارعأ ةروص ىف مالسلا هيلع ليربج نيمألا حورلا روصتك افروض
 حاورأ ىف اذه ناك اذإو هي هللا لوسر نع ةحيحصلا ثيداحالا ىف درو امك ىبلكلا

 لاق امك مهيلع ىهو اوتام ىتلا قوقحلاو تاعبتلاب مهحاورأ سبحت مل نيذلا' سانلا ةماع

 نييبنلا حاوراب كلاب امف 2١74 نيميلا باحصأ الإ ةئيهر تّبسك امب سفن لك » :ىلاعت

 تيلب نإو حاورألل مادعإب توملا سيلو نيعمجأ همالسو هللا تاولص مهيلع نيلسرملاو

 ةعامجلاو ةتسلا لها بهذم ىف قح هباذعو هميعن كلذكو قح ربقلا لاؤسو اهماسجأ

 خرربلا ملاعو ايندلا ملاع ىف ال خزربلا ملاع ىف نوكي امئإ باذعلاو ميعنلاو لاؤسلاو

 ىف ىتوملا حاورأو ايندلا ملاع نم روبقلا نآل ىتوملا ماسجأ الإ روبقلا ىف سيلو ربقلا هباب

 املف اهحاورأب ءايحأ ايندلا ىف ماسجالا تناك امنإو ةيرمألا ةايحلاب ءايحأ خرربلا ملاع

 امنإو تناك ام ىلع اهتايح ىف ةيقاب حاورالاو ماسجالا تتام اهيف فرصتلا نع تلزع

 ملاع ىف حرست تبسك امب ةنوهرملا ريغ ةفلكملا حاورالاف ملاع ىلإ ملاع نم ةلقن توملا

 اهرهظي نأ ىلاعت هللا ءاش نمل ايندلا ىف رهظتو اهسبالمو اهماسجأ روص ىف ىهو خزربلا

 نأ نمؤملل ىغبني ال رمأ اذهو ىلاعت هللا دابع نم نيحلاصلاو ءايلوالاو ءايبنألا حاوراك هل

 ةعدتبملا الإ هيف تاتري دو ماكجالا لوصاو مالجإلا دعاوق ىلع ىنبم هنأل هيف ككشي

 طارص ىلإ ِءاَشَي نم ىدهي ,هللاو ماهفالاو لوقعلا رهاوظ ىلع نودحاجلا نولاضلا

 ربكألا خيشلا نأ صوصفلا حرش ىف ىدنجلا ركذو 8 ميلع ءىش لكب وهو ميقتسُم

 فيك كلاح فيك اهل لوقيو هل دلو مأ روزي هتيب ىلإ ىتأي هتوم دعب ناك هرس هللا سدق
 لوقلا هباتك ىف ىواخسلا ظفاحلا لاقو ه ا اهقدص ىف كشي ال وهو كلذب هتربخأ تنأ

 عيمجو هيلع هللا ىلص نم ىلع ةالصلا نم ؛عقنأ لمع ىأو ءعفشأ ةليسو ىأ عيدبلا

 .رون مظعأ كيه يلع ةالصلاف ءهترخآو هايند ىف هنم ةميظعلا ةبرقلاب هصخو «هتكئالم

 )١( ء4#) : رثدملا ةروس 8”7(.
 ةرقيلا ةروس (؟) : 71١

"5 



 ىلع ارياثم نكف ءروكيلاو ءاسملا ىف ءايلوألا نديد ىهو ءرويت ال ىتلا ةراجتلا ىهو

 «لمألا ةياغ غلبتو «لمعلا كنم وكزيو كيغ نم رهطت كلذبف بكي كيبن ىلع ةالصلا
 «لاجوألاو فواخملا موي .لاوهألا نم نمأتو «كبر:ةاضرم لانتو «كبلق رون ءىضيو

 عم ىلص اذإ بولقلل اهريونت لهو ةرايعلا هذه هلقن دعب خيشلا لاق اميلت

 ءايرلا دصق ولو وأ ميظعلا هقحب ءافو ْيكَي ىمظعلا ةطساولا ةنوكلو ةباهملاو صالخإلا

 ةمالعلا ققحو ءايرلا دصق ولو ا لوضحي ىسونسلاو ىبطاشلا مامإلا عطق

 ةهج نمف نيتهج اهل نأ نيققحملا ضعب نع ًالقن مالسلا دبع ىلع هتيشاح ىف ريمألا

 ةيقبكف ىلصملل لصاولا ردقلا ةهجب نمو هلوصو ىف كش ال اذهف ٌةيِكي هل لصاولا ردقلا

 لك ىف صالخإلا بلط مومعل قحلا وه اذهو صالخإلاب الإ هيف باوث ال لامعالا

 كيلعف اذه نم رثكأب ةلأسملا هذه قيقحت تئش نإو .ه ١ اًمفيأ لكلا ىف ذ هدض مذو ةدابع

 رخاوآ ىف اًيفاش اًقيقحت ثحبلا اذه هيف ققح ةح دقف كرابملا نب دمحأ ةمالعلل زيربإلا باتكب

 ليلد ال هنأ تملع هوحنو اذه تمهف اذإ كلذ رخآآ ىف لاقو هنم رشع ىداحملا بابلا

 هللاو اهريغ نم لوبقلا ىف ىجرأ ىه معن وك ىبنلا ىلع ةالصلا لوبقب عطقلا ىلع
 ضعب ركذ ةدابعلا عاونأ نم اهريغ نع اهتماخفلو نيفراعلا ضعب لاق .ه ١ ملعأ ىلاعت

 حرش ىف ىسافلا كلذ لقنو خيش ريغ نم ىلاعت هللا ىلإ لصوت اهنأ ةقيقحلا لهأ

 ىنميلا ىسوم نب دمحأ سابعلا ىبأ خيشلاو قورز خيشلاو ىسونسلا خيشلا نع لئالدلا
 الإو بولقلا ريونتل اًبيجع ا! ريال وك ع ادعمإ يرالا المار

 سماخلا لصفلا

 هيلع ىلصي نمل ِةيكَي هتعافش ركذ اهيف دراولا ثيداحألا ىف

 اًقلطم هيلع ةالصلا ىف بيغرتلاو

 نم ُهْنِإَ ىَلَع اوُلِصَو لوُقَي اَملثم اوُلوُقَت َندوَمْلا معمم م اَدِإ كو هللا لوسر لاق

"0 



 سمس ب تع ظل رشم هع سكي ينم مقام يل كف يهاسأ هدر ل يكل هال عل
 | ىنَبنت آل ةّنجْلا ىف ٌةَلِزْم اَهّْنإَف ةليسولا ىل اوُلَسم مث ارشَع ِهْيَلَع هللا ىَّلَص رم ّىَلَع ىَّلص

 | هير اه ةلاسشس سه صام وه ساه مم اسألا هم . راه يل 0 3 - . هنأ

 !ةماَتلا ةرعدلا هذه بر ِمُهَللا ةَماَقإلاو َناَدألا عمي نيح َلاَق َنَم لكي لاقو «ٌةعاّمشلا

 قجردلاو ةَليضَفْلاو ةليسَوْلا هطعآو كلوُسَرو َكدْبَع دَّمَحُم ىَلَع لص ةَّمئاَقْلا ةالّصلاَو
 هولا هباتك ىف را ةمالعلا لاق ؛ىتعاَقش ُهَل َتلَح ةماعلا 5 ةعاقشلاو ةعيفرلا

 !ىفو ةمايقلا ْموُي ىَتعاَقَش هَل تلح ةليسولا ّىل هللا لاي نمت ةيناخالا ضرما مظنلا

 نيد ىلع توملاب ةميظع ىرشب هيفو هل فلخت ال ىذلا قداصلا دعولاب ىأ تّبجو ةياور
 !دق لب نيبنذملاب صتخت ال وي هتعافشو كلذك وه نمل الإ ةعافشلا بجت ال ذإ مالسإلا

 مدعو شرسعلا لظ ىف ءاويإلاكك ةصاشخلا تاماركلا نم اهرديغو تاسجردلا عفرب نوكت

 ,ىه ةليسولاو لاق مث هضعب وأ كلذب صخي ةليسولا لئاسف ةنجلا لوخد ةعرسو باسحلا

 ؛ىلعأ ىه ةليسولاو لاق مث هضعب وأ كلذب صخي ةليسولا لئاسف ةنجلا ىف ةجرد ىلعأ

 كلملا ىلإ وأ لجو رع برلا ىلإ هب برقتي ام ةغل اهلصأو َدْيِكَت هلاق امك ةنجلا ىف ةجرد

 صتخا ىتلا ةليسولا ريسفت ىف ركذ ىرصقلا ليلخل ناميإلا بعش باتك ىفو ديسلا وأ

 ريغ نم كلملا نم ريزولا ةلزنمب ةنجلا ىف نركي كي ىبنلا نأو لسوتلا اهنأ ِّيِكَي انيبن اهب
 اياطعلا نم ءىش دحأ ىلإ لصي الف اريبك ولع كلذ نع هللا ىلاعت هيبشت الو ليثمت

 كلذ هركذ دعب ىلاعت هللا همحر ىكبسلا مامإلا لاق دقي هتطساوب الإ مويلا كلذ حنملاو

 ال ِهِْلََي هب ةصاخ نوكت اهلهأل ةئجلا ىف تاجردلا ةدايز ىف ةعافشلاف كلذك ناك نإو

 هدمحي للي انيبنل ءاضقلا لصف ىف ىمظعلا ةعافشلا وه دومحملا ماقملاو هريغ اهيف هكراشي

 امك نيرسفملا عامجإ هيلعو ةعافشلاب ثيداحأ ىف رسف مث نمو نورحخآلاو نولوألا هيف

 نم نيثالثلاو ىناثلا ثحبملا ىف هنع هللا ىضر ىنارعشلا مامإلا لاق .ه | ىدحاولا هلاق

 كي هب ةصتخم ةليسرلا لهف تلق نإف رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا هباتك
 دبعل الإ نوكت نأ ىغبني ال ثيدحلا ىف هلوقل هريغل نوكت نأ حصي وأ هريغل نوكت الف

 خيشلا هلاق امك باوجلاف اًصن ِةّيكَي هل اهلعجي ملف وه انأ نوكأ نأ وجرآو هللا دابع نم

 ثلاثلا باوجلا ىف ةيكملا تاحوتفلا نم ىنعي نيعبسلاو عبارلا بابلا ىف نيدلا ىيحم
 ىلاعت هللا عم اًبدأ هسفنل ةليسولا لاؤس دحال زوجي ال هنأ هب لوقن ىذلا نأ نيعستلاو
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 نأ انم بلط امو انسفنأ ىلع اًضيأ هل اًراثيإو هب هللا اناده ىذلا ِهيلَطَي هلوسر قح ىف

 راثيإو اًبدآ انيلع نيعتف ةرواشملا ريظن انل اًفيلأتو ْديِككَي هنم اعضاوت الإ ةليسولا هل هللا لأسن

 لضفأب ىلوألا وه ناكو ِةِكَي هل اهانبهول انل تناك ول ةليسولا نأ قالخأ مراكمو ةءورمو

 ىف هنع هللا ىضر لاقو ىلاعت هللا دنع هتلزنم نم هانفرع الو هيصنم ولعل تاجردلا

 اهنم عرفتي ىتلا ةليسولا ىه نانجلا ىف ِديكَي هتلزنم نإ ةئامثلثو نيئالشلاو عباسلا بابلا

 نمو نانحلا نم ةنج لك ىف ةبعش اهلو ةماقملا راد ندع ةنج ىف ىهو نانجلا عيمج ىف

 ا اهيف ةلزنم مظعأ ةنج لك ىف ىهو ةنجلا كلت لهال بلي دمحم رهظي ةبعشلا كلت
 .ه

 هدنسب ىلبنحلا بهاوملا ىبأ نع نيدباع دمحم ديسلا ةمآلعلا تبث ىف :(ةدئاف)

 ةيطع نب ىلع ناولع خ..كلا ةديفملا ةربتعملا فيناصتلا ىذ ىفوصلا ةمآلعلا مامإلا ىلإ

 نسح بابسأ ةيادهلا حاتفمو ةياردلا حابصم هباتك ىف لاق هنأ ىلذاشلا ىعفاشلا ىومحلا

 اهنمو هيلي هل ىأ ةليسولا لاؤسو نذؤملا باوج ةبظاومو ركذلا ماودو ةماقتسالا ةمئاخلا

 كدئاوع ليمجب ةيدمحملا ةمآلا هذه مركأ مهللا وهو ءاعدلا اذه ىلع ةبظاوملا اهاجرأ لب

 ىف دراولا رافغتسالا ديس ىلع ةمزالملا اهنمو دكت هتمأ نم اهتلعج نمل اًماركإ نيرادلا ىف

 ىلع اثأو كدبع انأو ىنتقلخ تنأ الإ هلإ ال ىبر تنأ مهللا وهو حيحصلا ثيدحلا

 ءوبأو ىلع كتمعتب كل ءوبأ تعنص ام رش نم كب ذوعأ تعطتسا ام كدعوو كدهع

 ةعامجلا ىف رصعلاو حبصلا ةالص اهنمو تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف ىل رفغاف ىبنذب
 هللاب ذايعلاو ةمتاخلا ءوس بابسأ امأو ًالعقو الوق ةدومحملا ربخلا هجوأ نم كلذ ريغو

 ىلع رارصإلاو ةدسافلا ةديقعلاو ةلفغلاو دحلاو بجعلاو زبكلاو ايتدلا بح ىهف ىلاعت

 نم كلذ ريغو لكي هنع ةروثاملا ةنئسلا ةفلاخمو ءاسنلاو درملا ىلإ رظنلاو هنع ىهنم لعف

 ىقابلا دبع خيشلا هذلاو نع روكذملا بهاوملا ويأ ىورو العفو ًالوق ةمومذملا رشلا هجوأ

 هنع هللا ىضر ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا نع ىناقللا ىلع رمعملا خيشلا نع ىلبنحلا
 لجو زع ةزعلا بر نع مالسلا هيلع ليربج نع لكي ىبنلا نع مالسلا هيلع رضخلا نع
 الإ هلإ ال هنأ هللا دهشو ةرقبلا ةروس رخآ ىلإ لوسرلا نمآو ىسركلا ةيآ ىلع بظاو نم
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 تنام ريب هلو ىلإ كْلُمْلا كلام مهللا لقو مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ هلوق ىلإ وه

 .ه ا ناميإلا بلس نم نمأ ةالص لك بقع ةحتافلاو نيتذوعملو صالخإلا ةروسو

 م6 5 2: راء ل ض 5 م يعي 2002 5 يعدم دعم 5 508 00 0

 ىلع ىلَصُي نَم ىلإ رظنيَل ىَلاَعَت هللا نإ لكي لاقو .ةّماّيقلا ْمْوَي هعيفش تنك ىَلَع ىَلص
 لع ولفي موق سَّلَج اَذِإ لوقي كي ناكو ءاَدَّبأ هس هْيلإ ىَلاَمَت هلل ظل نمو

 مالو ةضفلا سيطاَرَق مهيديأب ءامَسلا ناَنع ىلإ مهمادقأ ْنَدَل نم ُةَكئَالَمْلا مهب تّمَح
 7 2 ريب ريب ع ع 3 - 7 هه هم ةكرع نا 9 رم 53 6 3 --ه م د - وعم 2

 ذإف هللا مكداز اوديز نولوقيو ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا ىلع ةالصلا نوبتكي بهذلا
 2 - 1 5 80 مس جا و هر _- 2 2 9. م >ّ م 3 ه سم

 لجو رع هللا لّبقأو ءاعدلا مهل بيجتسأو ءامّسلا باوبأ مهل تحف ركذلا اوحَسْفَتسا

 ةَبَتكْلا فرصتا اوُقرقَت اَذِإَف اوُقرفتيو هريغ ثيدَح ىف اوُضوُحَي مل ام ههجوي مِهْيَلَع
 8 سا ه0 00 ا ماما ةنف دم عما م 0 5905 سا فركب 2 ا

 رانلل ءاملا نم اياَطَخْلل قحمأ ىلع ةالملا لوقي كي ناكو « ركذلا قلح نوسمَتْلَي
 2 معربا لدعم عءمإكو عااس 0 1 ل 2 مت يمل عع

 هللا َرَمآ ىلإ اًنوَشَو ىل اّبح ةدحاو َىَلَع ىَّلص نمو لجو رع هللا ليس ىف فّيسلا
 نم الجر اًبَجَع ةَحراَبْلا تْيآر لوقي لي ناكو ماي دال ابْنَ هْيَلَع ابكي الآ هّيظفاَح .٠ راع اسم 11

 كلل

. . 

 ك هس سهر ع  ظعصالا 2 سكم م كعدسع صم 2 | شع مكما مع سس يكل 2 يس اع سفر 2
 ىلع هتالص هتءاجف ة قلعتيو هرم +يو ةرم وبحيو ةرم طارصلا ىلع فحزي ىتم

 . ماس عل َ هيما م“ 212 - لد ا هاج ساهل اع ف ميل اه
 مكسلاجم اونيز لرقي كي ناكو رواج ىتح طارصلا ىلع هتماقأف هديب تدذخاأف

 م سس ماك .و لم ير سا رس ع ١» سه سا » # رس وش يد ٠ ب سل سلك ع سس سا د

 ىلع ةالصلاب مكسلاجم اونيز ةياور ىفو ةمايقلا موي مكل رون مكتالص َنِإَف ىلع ةآلصلاب
 هم © 2 امرأ 26 .و م روس مدى م سرك ل229 كس م م8 مرسلا ك2

 ىلص ىبنلا ىلع ةالصلاب مكسلاجم اونيز ةياور ىفو ةمايقلا موي مكل رون مكتالص نإف

 ا كاما 8 رم رم .

 هيلع هللا
 10 سار“ سهيل ظع هايس ْ َّ م ل ه سم # هروس عاكس

 5 همسسعا سهل ا © سس مآ آ م ا تالتتع .٠ © هس هما سع مدرب يبا م سا#

 نم هلق هللا رهط ىلع ىلص نم لوقي كي ناكو .ىلع ىلصو ىنركذ اَذِإ ىنم مكدحأ

 هبحاص اًمهدحأ لبقتسي نيباحتم نيدبع نم ام ِهلككَي لاقو .ءاَمْلا بوثلا رهط امك قاّمثلا
 ا مسالا م» 6 ل كي - ملم لعل 0 هك سعا م تاز ً هع م اع

 ءرخ امو اهنم مدقت ام امهبونذ امهل رفغي ىتح اًفرغتي مل الإ هُو ىبنلا ىلع ناي دو
 هل 52 9 - 5

 أ عادا 1ع م4 2 587 يم نس هك ساعا كاع لس 5 سا 6 بما 6 ل ممم عر هر ا ِ

 امك ْمُهَتَمَب هللا ءاَيبنَأ ىَلَع اوَلصَف ىَلَع مُئيَلِص اَذإ كي لاقو :هركذي نأ ىعَو هئيدح نم سا سس ع 5 كل اع ع ع ءومصع“ .
 هه مسمع مام - 5 0 9 ٠ صا يع 5 ّس 2-39 2

 لزت مل باتك ىف ىلع ىلص نم ِدييكَي لافو ءنيعمجأ مهيلعو هيلع هللا ىلص ىتثعب
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 ديل مكدحآ ىَلَص اذ كو َلاَثَو .باّتكلا كلذ ىف. عملا ىقب آم هَل رفْغَتسَت ةّمئألملا

 املا نو ةركي ءاعانلا نا يل نك .ناق هتطدللا يضر دباطخلا يرفع نعو نان
 هللا ىضر دوعسم نبا نعو ٠ ْهلكَي ىبنلا ىلع ىَّلَصُي ىتح ءىش هنم دعصي ال ضرالاو
 ىلصي مث هلهأ وه امب هيلع ءانثلاو هحدمب ادييلف اًئيش هللا لأي نأ مكدحأ دارأ اذإ هنع

 ناميلس وبآ لاقو .بيصي وأ حجني نأ ردجأ هنإف دعي هللا لأي مث ِيِفَكَي ىبنلا ىلع

 مث لَك ىبنلا ىلع ةالصلاب ادبيلف هتجاح هللا لأاسي نأ دارأ نم هنع هللا ىضر ىنارادلا

 نم مركأ وهو نيتالصلا لبقي هللا نإف ةفكَيىبنلا ىلع ةالصلاب متخيلو هتجاح هللا لأي

 ميلستلاو ةالصلا ةباتك ىلع ظفاحي نأ ىغبني حالصلا نب ظفاحلا لاق ءامهنيب ام عدي نأ

 نإف هرركت دنع كلذ ريركت نم مآسي الو فيرشلا همسال هركذ دنع لكي هللا لوسر ىلع
 معلص ةروص نوبتكيف ةبلطلا ماوعو ىلاسكلا لعف نم رذحيلو دئاوفلا ربكأ نم كلذ
 نورفغتسي ةكئالملا لزت مل باتك ىف ىلع ىلص نم لك هلوق اًئرش ىفكو كي نع الدب
 ام (َدَمَحُم هللا ىَرَج َلاَق نم لوقي لكي ناكو .ه ١ باتكلا كلذ ىف ىمسا ماد ام هل
 ”هدوهع ىف ىنارعشلا باهولا دبع ىديس اهركذ ِحاّبص فل اًبتاك َنيِعْبَس ْبَعنأ هلهأ وه

 لك ٌءاسم ةرم فلأو اًحابص ةرم فلأ اهلوقأف ىداروأ نم ىهو لاقو هريغو ىربكلا
 . هلل دمحلاو موي

 ةالصلا كرت نم ريذحتلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف

 كلذ بسانت ىتلا لوقنلاو لكك هركذ دنع هيلع

 م هي س ساس سس ويب ل ع سرس لا 6

 06 مغرو ىلع لصي مَّلَق هدنع تركذ لجر فنأ مغر قو هللا لوسر لاق
 ٠ مم هم "« رب اس سي للا م لس لم مم ب م رمل عضم مص ع دا هرم رض مم 6615 ع همم محم

 مّلَق ربكلا هاوبأ هدنع كردأ لجر فنأ مغرو هل ي نأ لبق خلسنا مث ناضمر لخد
 صا سا « يدم الصم مرع « ضاع ماكس سا هر صا 6 6 5 هل سلا كصاه شر 2

 دعص مت نيمآ َلاَقَف ربثمْلا دعص ْمّلَسَو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةياور ىفو ةنجلا هالخدي
 2 رو 2 < هيلا دول 56 20 نو هدام مالم عاده قا فطيم ع" | 6 حا مق نأ" 2 كال » هول ف اقام
 ىناثأ مالسلا هيلع ليربج نإ َلاَفَف كلذ نع ُداَعم هلا نيمآ َلاَهَف دعّص مث نيمآ َلاَقَ
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 لقا ُهََعْبف َراَملا َلَخَدَق َتاَمَق َكْيَلَع ٌلَصُي ملف ْيدي َنْبَي تمس ْنَم دمحم اَي لاَ
 أ هوي كرد ْنَمَو كلف َلْغِم تام هن ليي ملك َناَْعَمَر كر ْنَم ىل لانو [ نيمآ

 سلع  سرظاكا سا سرع ما

 ثآلّثلا ىف هللا هدَعِباَف دعب هقَحسآَو ةدايز ةياور ىفو ُهّلْثم َتاَمَف اَمُهَرِي ْمَلَق امُهَدَحأ

 لك َليِخَبلا نإ ةياور ىفو ىَلَع لَصي ملف هدْنع ترك ىذا ليخَبلا كي لاقو «تأرم

 ىَلَع ”لَصُي ملف هدْنع ترك نم 6 لاقو ؛ىَلع لصُي ملك دنع ترك نم ٍليخَبلا
 هللا اورْكْذَي نأ لبق اوُهَرَفَت مث مهلجَم اوُسَلَج موق اَمْيأ لكك لاقو «ةنجلا قيرط أطنخأ

 نإو مُهَبَلَع ءاش نإ ةرئاد هللا نم ِمِهْيَلَع َتناَك َمَّلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىَلَع ارلْعيو

 نم لكي لاقو ءةثجلا قيرط ىست ىلع ةالصلا ىست ْنَم 6# لاتقو ول يفغ داق
 اهئ م ام مك لج م 6 لاق كَ ىّلَصُي لَ لجرلا دنع َرَكْذَأ نأ ءاَمَجْلا

 نم لي لاقو .ةّفيجلا حبر نم َْنّتنَأ ىَلَع اورتن الإ لكي ىبنلا ىَلَع ة الص ٍرْيَغ ىَلَع

 ىَلَع لصُي لو ِهْيدَي نيب تركذ نم كك لاقو 0
 ْمَل نم عطقآو ىنأّصَو نم لص مُهّللا لكي لاق مث هنم انأ الو ىثم َسِيَلَف هم  ةالص
 اي ىَلَب اوُناَق ساثلا رجب مُكَتبنأ الآ ٠ 0 .ىنلصي

 ساّثلا لشباب كربعأ آلا ةياور ىفو َىَلَع لَصُي مق دنع ترك نم انت هللا لوُسَر

 ءساّنلا لَخْبأ كلذف ىلع لَصُي ملف دنع تركه اهِإ نم َلاَق هللا لوُسر اي ىَلَ ان

 آل ْنَمَو اهنع هللا ىضر ةَشئاَع تَلاقَق ةَّماّيقْلا َمْوَي ىناَرَي ال نمل ليو لوقي ِةكَب ناكو

 اَذإ ىَلَع ىَلصي آل ىذلا َلاَق ٠ «ليخبلا نمو تَلاَق ٠ «ليخبلا لاق ِئكيهَللا لوسر اي كاري

 ىَلَع اولصي مّلو هيف هلا اورُكَذَي مل الجم موق سّلج ام لوي كو ناَكو ٠ .ىمساي عمس

 باتك ىف رجح نبا ةمالعلا لاق «ةَماّيقْلا ْمْوَي ةرسَح ِمِهْيلَع َناَك الإ كي دمحم هن

 هركذ عامس دنع هِي ىبنلا ىلع ةالصلا كرت نوتسلا ةريبكلا رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا

 هذه حيرص وه ةريبك اذه دع لاق مث ةقباسلا ثيداحالا هذه نم ةلمج ركذو دبي

 ليربج نع ءاعدلا رركتو راتلا لوخدك ديدش اديعو اهيف ركذ هيدي هنأل ثيداحالا

 ديعو هلك اذهو سانلا لخبأ هنوكب لب لخبلاب فصولاو ناوهلاو لذلاب ْْيِلي ىبنلاو

 نم عمج هب لاق ىذلا لوقلا ىلع ىتأي امنإ اذه نكل ةريبك كلذ نأ ىضتقاف ادج ديدش

 هذه حيرص وهو ركذ املك دي هيلع ةالصلا بجت هنأ ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 ف



 ريغ ىف اًقلطم بجت ال اهنأ ىلع ءالؤه لبق عامجإلل فلاخم هنإ ليق نإو ثيداحألا

 هركذ عامس دنع ِهْيَْلَي هيلع ةالصلا كرت نإ لاقي نأ نكمي بوجولاب لوقلا ىلعف ةالصلا

 ثيداحألا هذه عم لكشم وهف بوجولا مدع نم نورثكالا هيلع ام ىلع امأو ةريبك

 مدعي رعشي هجو ىلع ةالصلا كرت نم ىلع اهيف ديعولا لمحي نأ الإ مهللا ةحيحصلا

 نأ دعبي ال ةيعامتجالا ةئيهلا هذهف مرحم بعلو وهلب هلاغتشال اهكرتي ناك يلي هميظعت

 هب نرتقا امل «ذئنيح كرتلا نأ ىضتقا ام يللي هقحب راتهتسالاو حبقلا نم اهفح هنإ لاقي
 مدع نم ةمئألا هلاق امو ثيداحألا هذه نيب ةضراعم ال هنأ حضتي ذئتيحف قسفم ةريبك

 ١ ةراشإ ىنداب الو هنم ءىش ىلع هبن نم رأ ملو مهم هنإف كلذ لماتف ةيلكلاب بوجولا

 ا

 عباسلا لصفلا

 نمل ةرخآلاو ايندلا ىف لصحت ىتلا ةمهملا عفانملاو ةمحلا دتاوفلا نايب ىف

 ةدايزو ةقباسلا لوصفلا ىف مدقتملا ليصفتلا لامجإ وهو ِدِلَي هيلع ىلصي

 راوتالا حقاول هباتك ىف ىنارعشلا .باهولا دي خيشلا هللاب فراعلا ىديس لاق

 ىلع ميلستلاو ةالصلا دئاوف نم ةلمج ىخأ اي كل ركذأ نأ ىل بيح دقو ةيسدكقلا

 ىف كلغش ريصيو ةصلاخلا هتبحم كقزري نأ ىلاعت ةّللا لعل كل اًقيوشت ٍةبِكَي هللا لوسر

 ةفيحص ىف هتلمع لمع لك باوث ئدهت ريصتو هيلع ميلستلاو ةالصلا كتاقوأ رثكأ

 لعجأ ىأ اهلك ىتالص كل لعجأ ىنأ بعك نب ىبأ ربخ هيلإ راشأ امك ْهْككَي هللا لوسر
 كترخآو كايند مه ىلاعت هللا كيفكي اذ دي ىبنلا هل لاقف ىلامعأ عينمج باوث كل

 هيلع ملسو ىلص نم ىلع هلسرو هتكئالمو همالسو هللا ةالص اهمهأ وهو كلذ نمف

 راقغتساو بونذلا ةرقمغم اهتم تاجردلا عقرو لامعألا ةيكزتو اياطخلا ريفكت اهنمو

 لايكملاب ليكلاو دحأ لبج لثم رجألا نه طاري ةباتك اهنمو اهلئاقل هيلع ةالصلا

 اهنمؤ .مدقت امك هيلع اهلك هتالص لعج نمل ةرخآلاو ايندلا رمأ ةيافك اهنمو .ىفوألا

 ١ م - تاولصلا لضفأ 0#



 لوسر ةداهشز لاوهألا رئاس نم ةاجتلا اهنمو .. باقرلا ىتع ىلع اهلضفو اياطخلا وحم

 هظخس نم نامالاو هتمحرو هللا اضر اهنمو . ةعافشلا 520 ةمايقلا موي اهب ةلْكي هللا

 نافالاو نمودلا كورولا تعمل "ىف نازل ناكر ينمو «ضرعلا لق تمت حدلاو
 دعقملا هور طاش قريلاك طارصلا ىلع زاوجلاو رانلا نم قتعلا اهنمو . شطعلا نم

 اهنمو .ميركلا ماقملاو ةنحلا ىف جاوزالا ةرشك اهنمو .توملا لبق ةنجلا نم برقملا

 ومنيو ةرهطو ةاكز اهنأ اهنمو .اهماقم اهمايقو ةوزغ نيرشع نم رثكأ ىلع اهناحجر

 ةدابع اههنأ اهنمو .رثكأ لب ةجاح ةئام ةالص لكب هل ىضقت هنأ اهنمو .اهتكربب لاملا
 .ةئسلا لهأ نم اهبحاص نأ ىلع ةمالع اهنأ اهنمو .ىلاعت هللا ىلإ لامعالا بحأو

 نيزت اهنأ اهنمو .ِةْيلَي ىبنلا ىلع ىلصي ماد ام اهبحاص ىلع ىلصت ةكئالملا نأ اهنمو

 نأ اهنمو .ريخلا ناظم اهب سمتلي اهنأ اهنمو . شيعلا قيضو رقفلا ىفنتو سلاجملا

 نم كلذكو اهباوثبو اهب هدلوو وه عفتني هنأ اهنمو .ةمايقلا موي دي هب ىلوأ اهلعاف

 اهنأ اهنمو .ُهَلكك هلوسر ىلإو لجو ّزع هللا ىلإ برقت اهنأ اهنمو . هتفيحص ىف تيدهأ

 ءادعالا ىلع رصنت اهنأ اهنمو . طارصلا ىلعو هرشح مويو هربق ىف اهبحاصل رون

 اهبحاص هركي الف نينمؤملا ةبحم بجتوت اهنآ اهنمو .ادصلاو قافنلا نم بلقلا رهطتو
 .ةظقيلا ىفف اهنم رثكأ نإو مانملا ىف ِةْيِكَي ىبنلا ةيؤر اهنمو .قافنلا رهاظ قفانم الإ

 ىف اعفن اهرثكأو اهلضفأو لامعالا كربأ نم ىهو اهبحاص بايتغا نم للقت اهنأ اهنمو
 اهبارث ضعب.ركذي كتبغر دقو ىصحت ال ىتلا روجالا نم كلذ ريغو ةرخآلاو ايندلا

 انالوم اضيأ اهب ىنرمأ دقو لامعالا رئتاخذ لضفأ نم اهنإف اهيلع ىخأ اي مزالف

 عولط ىلإ موي لك حبصلا دعب اهيلع مزال لاقو مالسلا هيلع رضخلا سابعلا وبأ
 ىباحصألو ىل لصحو ةعاطو اًعمس هل تلقف اًفيطل اسلجم اهبقع هللا ركذا مث سمشلا

 ام ىتلئاع مهلك رصم لهأ ناك ول ثيحب قزرلا ريسيتو ةرخآلاو ايندلا ريخ كلذب

 لئالدلا حرش ىف ىسافلا لاقو .ه ١ نيملاعلا بر هلل دمحلاف امه مهل تلمح

 ةيمهأ هجو بابرالا بر نم برقلا ديري نمل تامهملا مهأ نم ىهو فنصملا لوق دعب

 اهيف ام اهنم .هوجو نم هالوم نم برقلا ديري نم قح ىف ِديكَي ىبنلا ىلع ةالصلا
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 هيلإ اوُعتباَو 9 ىلاعت هللا اق دقو هافطصمو هبيبحب ىلااعت هللا ىلإ لسوتلا نم

 نآ اهنمو .لكي مركالا هلوسر نم مظعأ-الو برقأ ىلاعت هيلإ ةليسو الو 4)١(. ةليسولا

 دعوو ءاميظعتو ًاليضفتو .اًميركتو كَم هل اًفيرشت اهيلع انضحو اهب انرمأ ىلاعت هّللا

 حجرأو .لامعالا حجنأ نم ىهف .باوثلا ليزجب زوفلاو .بآملا نسح اهلمعتسا نم

 :تاوعذدلا باهتو ..تاكربلا معأو «تابرقلا ىظحأو «لاوحألا ىكرأو .لاونألا

 ىحوأو ؛بونذلا ميظع نم ىفغيو «بولقلا عدص ربجيو ؛تاجردلا ىلعأ ىلإ ىقتريو
 برقأ نوكأ نأ ديرتأ ىسوم اي مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا

 كندب ىلإ كحور نمو كبلق ىلإ كبلق ساوسو نمو كناسل ىلإ كمالك نم كيلإ

 هنأ اهنمو .دَكَكَي دمحم ىلع ةالصلا رثكأف لاق براي معن لاق كتيغ ىلإ كرصب رون نمو

 نينمؤملا رمأو هتكئالمو وه هيلع ىلص دقو هدنع ردقلا ميظع لجو ّرع هللا بوبحم ِةلي

 هتبحمب ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو بوبحملا ةبحم تبجوف يلي هيلع ميلستلاو ةالصلاب
 ىف درو ام اهنمو . هيلع هتكئالم ةالضو ىلاعت ةتالصب ءادتقالاو هيلع ةالصلاو هميظعتو

 ىلاعت هللا اضرب اهلمعتم زوفو ركذلا ميظعو رجألا ليزج نم اهيلع دعولاو اهلضن

 رومأملا انيلع هللا معن ىف طساولا ركش نم اهيف ام اهنمو .هايندو هترخآ جئاوح ءاضقو

 ايندلا ىف دادمإلاو داجيإلا ةمعن' نم ةقح الو ةقباس انيلع هلل ةمعن نم امف هركشب

 هللا معنل ةعبات انيلع لكي همعتف انيلع اهئارجإو انيلإ اهلوصو ىف ببسلا وهو الإ ةرخآلاو
 ال هللا تمعن اودعت نإو ظ :هناحبس لاق امك ددع اهرصحبي ال هللا معنو ىلاعت

 ةالصلا نع رتفن الا هتمعن ركش ىف انيلع بجوو انيلع ِلَي هقح بجوف 204 اهوصحت

 لاثتما ىنعي ةيدوبعلا مسرب مايقلا نم اهيف ام اهنمو .هجورخو سفن لك لوخد عم هيلع

 اهنإ ليق ىتح ةمهلا عفرو ريونتلا ىف اهب عفنلاو اهريثأت نم برج ام اهنمو .ىلاعت هرمأ
 لامكل عماجلا لادتعالا رس نم اهيف ام اهنمو .هماقم موقتو قيرطلا ىف خيشلا نع ىفكت

 مث هسكع كلذك الو هلوسرو هللا ركذ دلك هللا لوسر ىلع ةالصلا ىفف هليمكتو دبعلا

 رشع ْهْكَو ىبنلا ىلع ةالصلا ىف نأ ملعاو ىبطرقلا نوحرف نيا باتك ىفو لاق

 )١( ةدئاملا ةروس : 78.
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 ءادتقالا :ةثلاثلاو .راتخملا ىبنلا ةعافش :ةيناثلاو .رابجلا كلملا ةالص :نهادحإ .تامارك

 .رازوألاو اياطخلا وحم :ةسماخلاو .رافكلاو نيقفانملا ةفلاخم :ةعبارلاو .راربألا ةكتالملاب

 ءرارسألاو رهاوظلا ريونت :ةعياسلاو .راطوالاو. جئاوحلا ءاضق ىلع نوعلا :ةسداسلاو

 ميحرلا مالس :ةرشاعلاو .رارقلا راد لوخد :ةعساتلاو .راوبلا راد نم ةاجنلا :ةنماثلاو

 لِي راتخملا ىبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا ىف راونألا قئادح باتك ىفو لاق مث .رافغلا

 دئاوفلاو دللي هللا لوسر ىلع ةالصلاب دبعلا اهينتجي ىتلا تارمثلا ىف ةسماخلا ةقيدحلا

 هتقفاوم :ةيناثلا .ِِلكَي هيلع ةالصلاب هللا رمأ لاثتما :ىلوألا .اهينتقيو اهبستكي ىتلا

 .ِلكَي هيلع ةالصلا ىف ةكئالملا ةقفاوم :ةثلاثلا لَك هيلع ةالصلا ىف ىلاعتو هناحبس

 :ةسماخلا .ةدحاو ِةّيِلكَي هيلع ىلصملا ىلع ىلاعت هللا نم تاولص ةرشع لوصح :ةعبارلا

 هنع ىحمي :ةعباسلا . تانسح ةرشع هل بتكي :ةسداسلا .تاجرد ةرشع هل عفري نأ

 :ةرشاعلا .ِدَِكَي هتعافشل بيس اهنأ :ةعساتلا . هتوعد ةباجإ ىجرت :ةنماثلا . تائيس ةرشع

 ام دبعلا ةيافكل بيس اهنأ :ةرشع ةيداحلا . بويعلا رتسو بونذلا نارفغل ببس اهنأ

 ماقم موقت اهنأ :ةرشع ةشلاثلا .ِكَك هنم دبعلا برقل ببس اهنأ :ةرشع ةيناثلا . همهأ

 هللا ةالصل ببس اهنأ :ةرشع ةسماخلا .جئاوحلا ءاضقل ببس اهنأ :ةرشع ةعيارلا .ةقدصلا

 ةعباسلا .هل ةراهطلاو ىلصملا ةكز ببس اهنأ :ةرشع ةسداسلا . ىلصملا ىلع هتكئالمو

 نم ةاجنلا ببس اهنأ :ةرشع ةنماثلاو .هتوم لبق ةنجلاب دبعلا ريشبتل بيس اهنأ :ةرشع

 ةيفوملا . هيلع ىلصملا ىلع هيلي هذرل بيس اهنأ :ةرشع ةعساتلا .ةمايقلا موي لاوهأ

 ببس اهنأ :نورشعلاو ىدحإلا .ِةْيِلكَي هيلع ىلصملا هيسن ام ركذتل ببس اهنأ :نيرشع

 ببس اهنأ :نورشعلاو ةيناثلا .ةمايقلا موي ةرسح هلهأ ىلع دوعي الأو سلجملا بيطل

 اذإ لخبلا مسا دبعلا نع ىفنت اهنأ :نورشعلاو ةثلاثلا .ِكَي هيلع ىلصملا نع رقفلا ىفنل
 اهكرت اذإ هفنأ مغرب هيلع هئاعد نم هتاجن :نورشعلاو ةعبارلا . لكي هركذ دنع هيلع ىلص

 ةئطختو ةنجلا قيرط ىلع اهبحاصب ىتأت اهنأ :نورشعلاو ةسماخلا ديلي هركذ دنع
 هيف ركذي ال ىذلا سلجملا نتن نم ىجنت اهنأ :نورشعلاو ةسداسلا .اهقيرط نع اهكراتب

 دمحب ئدتبا ىذلا مالكلا مامتل ببس اهنأ :نورشعلاو ةعباسلا كي هلوسرو هللا مسا
 ىلع زاوجلاب دبعلا روفل ببس اهنأ :نورشعلاو ةنماثلا . بلي هلوسر ىلع ةالصلاو هللا

 م



 ةيفوملا . لكيت هيلع ةالصلاب ءافجلا نع دبعلا جرخي هنأ :نورشعلاو ةعساتلا . طارصلا

 ءامسلا نيب هيي هيلع ىلصملا ىلع نسحلا ءانثلا ىلاعت هللا ءاقلإل ببس اهنأ :نيثالث

 اهنأ :نوثالثلاو ةيناثلا . لجو ّرع هللا ةمحر ببس اهنأ :نوئالثلاو ىدحإلا .ضرالاو

 كلذو اهفعاضتو اهتدايرو ِةِكَي هنبحم ماودل ببس اهنأ :نوثالثلاو ةثلاثلا . ةكربلا ببس

 ِلِككَو هللا لوسر ةبحمل ببس اهنأ :نوثالثلاو ةعبارلا .هب الإ متي ال ناميإلا دوقع نم

 ةسداسلا .هبلق ةايحو دبعلا ةيادهل ببس اهنأ :نوثالتثلاو ةسماخلا .ِةبََِت هيلع ىلصملل

 اهنأ :نوثالثلاو ةعباسلا .ِِفَتَت هدنع هركذو جيت هيلع ىلصملا ضرعل ببس اهنأ :نوثئالثلاو

 ليلقلا لقال هيلع ةالصلا ةيدأت :نوثالثلاو ةنماثلا . طارصلا ىلع ىنعي مدقلا تيبثتل ببس

 ركذل ةنمضتم اهنأ :نوثالثلاو ةعساتلا .انيلع اهب معنأ ىتلا هللا ةمعن ركشو ِِلكَب هقح نم

 لاؤسو ءاعد دبعلا نم هِي هيلع ةالصلا نأ :نيعبرأ ةيفوملا .هناسحإ ةفرعمو هركشو هللا

 ةيزملا نم اذه ىف ام ىفخي الو هسفنل ةراتو ْيكي هيبنل وعدي ةراتف لجو ّزع هبر نم

 هيلع ةالصلاب تابستكملا دئاوفلا لجأو تارمثلا مظعأ نم :نوعبرألاو ىدحإلا .دبعلل

 هيلع ةالصلا نم راثكإلا نإ :نوعبرألاو ةيناثلا . سفنلا ىف ةميركلا هتروص عابطنا لِي

 بسكت ْهَِلَك ىبنلا ىلع ةالصلا نأ ىتأيسو لاق .ه ١ ىبرملا خيشلا ماقم موقي كي

 نع خيشلا لقنو .ه | باقرلا قتع لدعت اهنأ ثيدحلا ىف ىتأيو روصقلاو جاوزالا

 ربكألا فرشلا هل لصحي ديت ىبنلا ىلع ةالصلا ةرثك هنأش ناك نم نأ نيفراعلا ضعب

 روحلا نم هل هللا دعأ ام ةيؤرب أنهي كانهو توملا تاركس دنع هرضحي ِةيلكَي هنوكب

 لاق امك رافغلا زيزعلا نم هيلع مالسلاب ةئنهتلاو جاوزألا ةرثكو نادلولاو روصقلاو

 .ه ١ 074 َنوُلَمَعَت متك

 شطعلا ليزت اهنأ يكب ىبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا راركت صاوخ نمو :(ةدئاف)

 فراعلا خسارلا لماكلا مامإلا خيشلا لاق هريغو ىمحلا تقو ىف ناسنإلا ىلع بلاغلا

 هحرش ىف هتاكربب انعفنو هنع هللا ىضر ىسلبانلا ىنغلا دبع خيشلا ىديس ىلاعت هللاب
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 مالسلاو ةالصلا راركت ىف انل عقو اممو ةيرضملا ةديصقلا ىلع ةيردبلا ةعلطلاب ىمسملا

 ىنإو اهريغو ىمحلا تقو ىف ناسنإلا ىلع بلاغلا شطعلا ليزت اهنأ ِكْيَي ىبنلا ىلع
 الأ طرشب نكل ءاملا دقف دنع جحلا قيرط ىف هوبرجف ىناوخإ ضعبل هتدفأو كلذ تبرج

 انإو راح هتال هللا ظفل ركذ ِدَبِكَكَي ىبنلا ىلع اهب ىلصي ىتلا ةغيصلا كلت ىف نوكي

 ةالصلا مانألا ريش دمحم انديس ىلع ماللاو ةالصلا اذكه شطعلا ليزت ىتلا ةغيصلا

 دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلا نيبملا قحلاب انيلإ ثوعبملا دمحم انديس ىلع مالسلاو

 ديؤملا لوسرلاو قداصلا ىبنلا ىلع تاميلستلا فرشأو تاولصلا لضقأو نيمآلا ىمالا

 ىلإ تءاج ةأرما نأ ىور ىواخسلا ظفاحلا لاقو .ه ١ كلذ لاثمأو قئاقحلا رارسأب

 اهل لاقف مانملا ىف اهارأ نأ ديرأو ةينب ىل تيفوت خيش اي هل تلاقف ىرصبلا نسحلا

 رثاكتلا مكاهلأ ةروسو ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف ىئرقاو تاعكر عيرأ ىلص نسحلا

 ىمانت ىتح ديو ىبنلا ىلع ىلصو ىعجطضا مث ةرخآلا ءاشعلا ةالص دعب كلذو ةرم

 اهاديو نارطقلا سابل اهيلعو باذعلاو ةبوقعلا ىف .ىهو مونلا ىف اهتأرف كلذ تلعفف

 هتريبخأف نسحلا ىلإ تءاج تهبتنا املف رانلا نم لسالسي ةلسلسم اهالجرو ةلولغم

 هنأك ىأرف ةليللا كلت نمحلا مانو اهنع رفعي هللا لعل ةقدصب ىفدصت اهل لاقف ةصقلاب

 اهسأر ىلعو ةليمج ءانسح ةيراج هيلعو اًبوصنم ًريرس ىأرو ةنجلا ضاير نم ةضور ىف

 اهترمأ ىتلا ةأرملا كلت ةنبا انأ تلاقف ال لاقف ىتفرعتأ نسح اي تلاقف رونلا نم جات

 ةيؤرلا هذه ريغب كلاح ىل تفصو كمأ نإ نسحلا اهل لاقف ديك دمحم ىلع ةالصلاب

 ىف سفن فلأ نيعبس انك تلاقف ةلزنملا هذه تغلب اذاميف لاق ٍِتلاق امك وه هل تلاقف

 ىلصو انروبق ىلع نيحلاصلا نم لجر ربعف ىتدلاو كل تفصو امك باذعلاو ةبوقعلا

 كلت نم انلك انقتعأو هنم لجو رع هللا اهلبقف انل اهباوث لعجو ةرم ِيِيَكَي ىبنلا ىلع

 اهركذ هتدهاشو هتيأر دق ام ىبيصن غلبو حلاصلا لجرلا ةكربي باذعلا كلذو ةبوقعلا

 مامإلا اهفلؤم نم لئالدلا فيلؤت ببسو .ه ١ ظفللا اذه ريغي ةركذتلا ىف ىبطرقلا

 جرخي ام دجي ملف أضوتي ماقف ةالص تقو هرضح هللا همحر ىلوزجلا ناميلس نب دمحم

 تنأ نم هل تلاقف لاع ناكم نم ةيبص هيلإ ترظن ذإ كلذك وه امنيبف رئبلا نم ءاملا هب

 ديلا نم ءاقلا' هين عير امنف .زيحتفو رثخلاب كايله ىتي ىتذلا لجبزلا تنا كلاقف: اهّريخاف
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 غرف نأ دعب خيشلا لاقف ضرألا هجو ىلع حاس ىتح اهّؤام ضافف رثبلا ىف تقصبو

 اذإ ناك نم ىلع ةالصلا ةرثكب تلاقف ةيترملا هذه تلن مب كيلع تمسقأ هتوضو نم

 ةالصلا ىف اًباتك فلؤي نأ اًئيمي فلحف هلايذأب شوحولا تقلعت رفقألا ربلا ىف ىشم

 لجرب انأ اذإف فوطأ تنك لاق هنأ ىروثلا نايقس نع ثيللا وبأ ىكحو .ةْلع ىبنلا ىلع

 تكرت دق كنإ اذه اي هل تلتف ٍةِيكَي ىبنلا ىلع ىلصيو الإ اًمدق عضي الو اًمدق عفري ال

 نم لاقف ءىش اذه نم كدنع لهف ٠ ىبنلا ىلع ةالصلا ىلع :تلبقأو ليلهتلاو حيبستلا

 ال كنامز لهأ ىف بيرغ كنأ الول لاقف ىروشلا نايفس انأ تلقف هللا كافاع تنأ

 تيب ىلإ نيجاح ىدلاوو انأ تجرخ لاق مث ىرس ىلع كتعلطأ الو ىلاح نع كتربخأ

 دلو نانا هكانأل تدعي لاو ضرس لزاتملا ضعب ىف تنك اذإ ىتح مارحلا هللا

 دوساف ىدلاو تام نوعجار هيلإ انإو هلل اَنِإ تلقف ههجو دوساو تام ّدإ هسأر دنع ةليل

 هنم لمجأ رأ مل لجرب انأ اذإف تمنف ىانيع ىنتبلغف ههجو ىلع رارإلا تبذجف ههجو

 نم اند ىتح ىرخأ عضيو اًمدق عفري اًحير هنم بيطأ الو اًيوث هنم فظنا الو اهجو

 اعجار نر فا ههجو داعف ههجو ىلع هديب رمف ههجو نع رازإالا فشكف ىدلاو

 ةبرغلا رايد ىف كب ىدلاو ىثثع هللا نم ىذلا تنأ نم هللا دبع اي تلقف هبوثب تقلعتف

 ىلع اًفرسم ناك كدلاو نإ امأ نآرقلا بحاص هللا دبع نب دمحم انأ ىتفرعت ام وأ لاقف

 ردك نا ةبانغ انا. نب افكت لتجمع هن لت املف ىلع ةؤلسلا ردك ناك كلو هش

 .دهنا نفيبأ ههجو اذإف :كيباف لع ةالْصَلا

 ةيميهاربإلا ىلوألا ةالصلا

 00 26 م6 ساس هه لاه هر هما. مع ب همس تم ع

 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا

 5 2 2 صم ص 5 ل نعي ”وع> م8 عب “وا "هج مها د ءو 5 هم 2-0 سم6 دليعتلا د يم

 ميهاربإ لآ ىَلَعو .ميهاربإ ىَلَع تكَراَب اَمَك دمحم لآ ىَلَعَو دَمَجَم ىَلَع كرابو ميهاربإ
 3 0 5 5 5 2 َ 0 سا 2 م 0

 .ديجم ديمح كنإ نيملاعلا ىف

 كلذلو اهريغو ةروثألملا كي ىبنلا ىلع تاؤلصلا غيص لمكأ ىه ةالضلا هذه

 ىراخيلاو اطوملا ىف كلام هاور دقف اهثيدح ةحص ىلع قافتالل ةالصلا اهب اوبصخ
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 ظفاحلاو ىقارعلا ظفاحلا لاقو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو امهيحيحص ىف ملسمو

 .ىف درو دقو هريغو تاريخلا لئالد حرش ىف خيشلا كلذ ركذ هيلع قفتم هنأ ىواخسلا

 لئالدلا حرش ىف امك ةعامجو ىقهيبلا مامإلا ةياور ىهو اهادحإ هذه تاياور اهظافلا

 هذه َلاَق نم لاق كي هنأ هبتك ىف ىراخبلا ىور ىواصلا دمحأ خيشلا اقو : ىساقلل

 لاجر هلاجرو نسح ثيدح وهو هَل تعفشو ةداَهشلاَب ةَمايِقْلا موي هل تدهش ةالّصلا

 ىف ىهو .ه ١ ِيكَي ىبنلا ةيؤر بجوت ةرم فلأ اهتءارق نأ مهضعب ركذو حيحصلا

 نايتإلا لضفالا جاهنملا حرش ىف ىلمرلا سمشلا مامإلا لاق ةدايسلا ظفل نودب ثيدحلا

 وهف بدألا وه ىذلا عقاولاب رابخالا ةدايزو هب انرمأ امب نايتإلا هيف نآل ةدايسلا ظقلي

 ضعب هلاق امك هل لصآ ال لطابف ةالصلا ىف ىنوديست ال ثيدح امأو هكرت نم لضفأ

 دمحم لبق انديس ةدايزو مظنملا رهوجلا ىف رجح نب دمحأ مامإلا لاقو . ظافحلا ىرخأتم

 ةمالعلا لاقو .ه ١ ةضيرفلا ىأ ةالصلا ىف ولو ٍفي هقح ىف بدألا ىه لب هب ساب ال

 دعب ةيفيكلا هذه هياحصأل ٍيِلكَي هميلعتب ءاملعلا لدتسا دقو بهاوملا ىف ىنالطسقلا

 فرشألا الإ هسفنل راتخي ال هنآل لَك هيلع ةالصلا تايفيك لضفأ اهنأ اهنع مهلاؤس

 قيرطف ةالصلا لضفأ ْدي ىبنلا ىلع ىلصي نأ فلح ول هنأ كلذ ىلع بترتيو لضفالا

 ميهاربإ نع ىعفارلا ةياكح ركذ دعب ةضورلا يف ىوونلا هبوص اذكه كلذب ىتأي نأ ربلا
 املك دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا لاق اذإ أربي لاق هنأ ىزورملا

 نوك نم كلذ ذحخأآ هنأكو ىووتلا لاق نولفاغلا هركذ نع اهس املكو نوركاذلا هركذ

 لاقو اهس لدب لفغ ظفلب نكلو ةلاسرلا ةبطخ يف ىنعي ةيفيكلا هذه ركذ ىعفاشلا
 اذكو هقحتسيو هلهأ وه امك دمحم ىلع لص مهللا لوقي نأ ربلا قيرط نيسح ىضاقلا

 هلاق امو ىعفاشلا رثأ هيلإ فاضأو ثيدحلا ىف ام لاقق اهنيب عمج ولو ىوغبلا هثقن

 ةتباثلا تاياورلا هيلع تلمتشا ام عيمج ىلإ دمعي ليق ولو لمشأ ناكل ىضاقلا

 لصحي ربلا نأ ىدنع ىزرابلا لاقو .ه ١ اًئسح ناكل ربلا هب لصحي ًركذ اهنم لمعتسيف

 هنإف كتامولعم ددعو كتاولص لضفأ دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا لوقي نأب

 لضفأ ىلصي نأ ناسنإ فلح ول مهضعب نع ىروغللا دجملا لقنو .لضفأ نوكيف غلبأ

 ىلوو كلمو ىبن لك ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا لوقي ِِك ىبنلا ىلع ةالصلا
 مهللا لوقي هنأ مهضعب نعو .تاكرابملا تاماتلا انبر تاملك ددعو رتولاو عفشلا ددع
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 ملسو هتيرذو هجاوزأو هلآ ىلعو ىمالا ىبنلا كلوسرو كيبنو كدبع دمحم ىلع لص

 تايفيكلا نم مهضعب راتخاو .كتاملك دادمو كشرسع ةنزو كسفن اضرو كقلخ ددع

 مهضعبو .كماودب ةمئاد ةالص دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا

 دمحم زجاو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص دمحم لآو دمحم براي مهللا راتخا

 صقنلاو ةدايزلا نم ةعس هيف رمآلا نأ ىلع ليلد اذه ىفو دجملا لاق .هلهأ وه ام ِنِلكَي

 ام لمكألا لضفألا نكل صوصخم نامز ىف ةصوصخم ظافلأب ةصتخمم تسيل اهنأو

 .ىواخسلا ظفاحلا نع ىودع .ه ا هانمدق امك ْديِكك هنم هانملع

 ةيناثلا ةالصلا

 هجاوزأو هةنسم لآ لآ ىَلََو م ااخلا] ىبنلا َكلوُسَرَو كدبع دمحم م ىَلع لص ممُهّللا

 ىمألا ىبنلا دمحم ىلع كرابو ميهاربإ لآ ( ىَلَعَو ميهاريإ ىلع َتيَلَص اَمَك هتيرو

 7 َنيِمَلاَعْلا ىف ميهاَريإ لآ ىَلَعو ميهاربإ ىلع تْكَراَي امك هتيرْثو هجاوزأو دمحم لآ
 و سا# >2

- # 

 ا

 ىه ةالصلا هذه نإ راكذالا ىف هنع هللا ىضر ىوونلا نيدلا ىيحم مامإلا لاق

 .امهنع هللا ىضر ملسمو ىراخبلا ىحيحص ىف اهتوبثل اهاوس نم لضفأ

 ةئلاغلا ةالصلا

 هجاوزأو ٍدمَحُم لآ ىَلَعو 'ىمألا ىلا كلوُسَرو دبع دمحم ىلع لص مهلا
 ىف ميهاربإ لآ للعر ميه ىَلَع تْيَلَص اَمَك هي لهو هيرو نينمْؤُمْا تاَهمأ
 لأ ىلعو 2 ىبتلا كلوسرو كدبع دَمَحُم 5 كِراَبَو ديجُم ٌديِمَح كن نيل

 هعدل

 لآ ىلعو ناز ىلع سكراب انك هب لك هتيرذو نينمؤملا / تاهمأ هور رد

 مون فاض ِهلاَمَكو فرش ميمي "يلي َمَك دم ديِمَح نإ ماعلا ىف ميه

 لص سا م هدم

 كشرع ةّنرو كسفت اضرو كتاملك دادمو كتاموُلعم ددعب ادبأ اًمئاد هلق بحت

 ا



 اللا كل اول لأ مدلم عا لفن 2 الط مريع أ ١ درو باهقم مع مازن ةةررهج + كين "لح داع ل
 هركذو كركذ نع لَفَغو نوركاذلا ةركذو كرَكَذ املك اهمتأو اهلمكأو ةالص لضفأ

 دمت 2 - 0
 .مهعم انيلعو رو ورحت مادو نرتاح

 ٠ لاق مث مظنملا رهوجلا هباتك ىف ىمتيدهلا رجح نبا ةمالعلا ةالصلا هذه ركذ

 معزو ةغامج اهطبنتسا رخآ تايفيك نيبو لب اهعيمج ةدراولا تايفيكلا نيب اهيف تعمج
 كلت نأ دوضنملا ردلا ىف تنيب دقو دراولا اهعمجل تايفيكلا لضفأ هتيفيك نأ مهنم لك

 مامأ اهنم راثكإلاب كيلعف ةغيلب ةريثك تادايزب هيلع تدازو هلك كلذ تعمج ةيفيكلا

 ا قولا تايفيكلا عيمجب انآ نوكت ذئنيح كنأل اًقلطمو لب فيرشلا هجولا

 .ه ا تادايزو دهشتلا

 ةعبارلا ةالصلا

 مآ ىلع اتيتم انك محم يق ىو مل بلا مَحُس ىلع لم مل
 ىلع تكَراب امك دمحم لآ ىلعو ىمالا ىبنلا دمحم ىلع كرابو ميهاربإ لآ ىَلَعَو

 دمحم لآ ىَلعَو دّسحُم ىَلَع مستو مهلا ديِجَم ديمَح نإ ميهلربإ لآ ىلَو ميهارنإ

 رتب ىلع نحت ىلا ديت ديبح ةقلإ سار :إ لآ ىَلَعَو ميهاَربإ ! ىلع ْتْمْحَرَت امك
- 
 هو

 هلا ديِجَم ديِمَح كّنإميهارإ لآ ىلع ميهارإ ىلع تحت اََ دمحم لآ ىلع

 هع

 كن ميهاربإ لآ ىَّلَعَو ميهاربإ ىلع تْمّلَس اَمَك ٍدّسْحَم لآ ىَلَعو دمحم ىَلَع مُلَسَو

 .ديجم ديمح
#2 - 

 دقو اولوقن ىلع متيلص اذإ لوقي ِلكَي ناك ةمغلا فشك ىف ىنارعشلا مامإلا لاق
 ىدُي ىف ندع لاقو ليربج ىدّي ىف نِهدَع اذكه كي لاق اهدعب لاقو ةالصلا هذه

 مي هَل تاهت نهب ىلع ىّلَص ف هل لج ةرعلا ابر ىدي ىف ندع لاقو ليئاَك

 نيسحلا هيبإ نع نيسحلا نب ىلع ىلإ ءافشلا ىف اهدنسأو هَل تعفشو ةداهشلاب ةَماّيقْلا

 .بلاط ىبأ نب ىلع نع

1: 



 ةسمانخا ةالصلا

 مصرع ول ع 2 عم

 لئالدلا حورش ىف ةّماّيقْلا َمْوَي كنم َبرَقمْلا لِزنمْلا هلِزنآَو دمحم ىَلَع لص مُهَّللا

 تباث نب عفيور نع ةالصلا هذه ةياور مصاع ىبأ نباو رازبلاو دمحأو ىناربطلا جرخأ

 دمحم ىلع لص مهللا لاق نم ِهيلكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ىراصنألا

 دعقملا ظفل ىفو نسح هدانسإو ريثك نبا لاق ىتعامش هل تَبجو كنم برقملا لزنملا هلزنأو

 ب رقملا دعقملا ظفللب ةالصلا هذه ةمغلا فشك ىف ىنارعشلا مامإلا ركذو كدنع برقملا

 ةسداسلا ةالصلا

 هربق ىّلعو داّسجألا ىف هدسج ىّلعو حاورألا ىف دمحم 2 ىَلع لص مُهّللا

 .روبقلا ىف
 ىنآر نمو همانم ىف ىنآر ةيفيكلا هذه لاق نم لوقي كَ ناك ىنارعشلا مامإلا لاق

 ند رشاد عينت قاييوادل تعشعا ةطايقلا موي ىنآرا نموت ةناكقلا مارح ىنار ناك نت
 ةرم نيعبس ةدايزب اًضيأ لئالدلا حارش كلذ ركذو زانلا ىلغ ةديج هللا مرحو ىضوح

 فيرشلا ههجو تيأرف تمم ىتح مونلا ليبق ةالصلا هذه تبرج دفو تلق ىناهكافلا نع

 ةالصلا هيلع ههاجب ميظعلا هللا لأسأو رمقلا ىف باغ مث هتبطاخو رمقلا لخاد ىف كَ

 .فيرشلا ثيدحلا اذه ىف كي اهب دعو ىتلا معنلا ىقاب ىل لصحي نأ ميلستلاو

 ةعباسلا ةالصلا

 ىلعألا الَمْلا ىفو نيرخآلاو نيلوألا ىف دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مُهَّللا

 . نيدلا موي ىَلِإ

 ىف سلاج وهو هي هللا لوسر ىلع لخدف ةرم لجر ءاج ىنارعشلا مامإلا لاق

 دوف



 هنيب ديلي ىبنلا هلجأف خذابلا مركلاو خماشلا زعلا لهأ اي.مكيلع مالسلا لاقف دجسملا

 لوسر لاقف هل كي هللا لوسر ميدقت نم نورضاحلا بجعف هنع هللا ىضر ركب ىبأ نيبو

 هلبق دحأ ىلع اهلصي مل ةالص ىلع ىلصي هنأ ىنربخأ مالسلا هيلع ليربج نإ ٌدّيبَج هللا

 .ةالصلا هذه ِدهِدكَي هللا لوسر ركذف هللا لوسر اي ىلصي فيك ركب وبأ لاقف

 ةنماثلا ةالصلا

 ءاَدآ هّقَحَلو ءاضر كَل ُنوُكَت ٌةألص دمحم لآ ىَلَعَو دمحم ىَلَع لص مُهّللا

 .هتدعو ىذْلا ْماَقَمْلاو ةليسولا هطعأو

 هل تّبجو اهلاق نم لوقي ِهييي ناك لاقو ىنارعشلا مامإلا ةالصلا هذه ركذ

 . ىتعافش

 ةعساتلا ةالصلا

 سمها ريبي# عا ه ريم سرع ول ع سل ريب شم 0 سس ب سا م را #

 تانمؤملاو نينمؤملا ىلع لصو كلوسرو كدبع دمحم ىلع لص مهللا

 سام رع قمار
 *تاملعلاو نيتلسلاو

 لفيلم هَئدَص هدنع نكت مل ملسم لجر اًميأ لوقي كي ناك ىئارعشلا مامإلا لاق
 - .٠ ما ليمرب» سا م ساس . 0 ا ا ا ا ا ا 0-5 هم 1

 ركذو َةنجْلا هاهتنم َن , ىتح اريخخ نمْوَم عبشي الو ٌةاَكز اَهْنِإَف ةالصلا هذه هئاعد ىف

 ىبأ نع ةعامج ثيدحلا اذه جرخأ لاقو ةريخألا ةلمجلا ادع ام لئالدلا حرش ىف كلذ

 . هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس

 ةرشاعلا ةالصلا

 م او هم ُ هك

 هسفت ىَلَع َحَنَق دََف ةآلّصلا هذه َلاَق ْنَم لوقي ِكَي ناك ىنارعشلا مامإلا لاق
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 هبْلَق ىف نم الإ هضْعِبي الق سائلا بوُلُق ىف ُهَنَبَحَم هللا ىقلآو ةمحرلا نم اَباَب نيعْبَس
 هلوق وهو هلبق ىذلاو ثيدحلا اذه امهنع هللا ىضر صاوخلا اًيلع ىنعي انحيش لاق َقاَقن

 نيفراعلا ضعب نع امهاتيور ْىَلَع ىَّلِصو ىَنَرَكَذ اَذِإ ىنم مُكَدَحَأ نوُكي ام برأ لك
 تاجرد ىلعأ ىف ناحيحص اندنع امهو هلي هللا لوسر نع مالسلا هيلع رضخلا نع

 كلذ ديؤيو .ه ١ ملعأ هللاو مهحالطضا ىضتقم ىلع نوئدحملا امهتبثي مل نإو ةحصلا

 ىلإ هدنسب سوماقلا بحاص ىدابازوريفلا نيدلا دجم نع ىواخسلا ظفاحلا هلقن ام

 انعمس نالوقي مالسلا امهيلعو انيبن ىلع سايلإو رضخلا تعمس لاق ىدنقرمسلا مامإلا

 ' اك نإو سانلا هبحأ الإ دمحم ىلع هللا ىلص لوقي نمؤم نم ام لوقي ٍديِلَب هللا لوسر

 لاق نم ربنملا ىلع لوقي يللي هانعمسو لجو زع هللا هبحي ىتح هنوبحي ال هللاو هوضغبأ
 روكذملا ظفاحلا لقنو .ةمحرلا نم اياب نيعبس هسفن ىلع حتف دقف دمحم ىلع هللا ىلص

 ىنب ىف ناك نالوقي اًضيأ سايلإو رضخلا عمس ىدنقرمسلا مامإلا نأ مدقتملا دنسلاب

 ودع بلط ىف جرخ هنأو ءادعألا ىلع رصنلا هللا هقزر دق ليومسأ هل لاقي ىبن ليئارسإ

 همزهنو رحبلا ةيحات ىف هلعجنف انركاسع دسفيو اننيعأ رحسيل ءاج رحاس اذه اولاقف

 اولمحا لاقف لعفن فيك هباحصأ لاقف رحبلا ةيحان ىف هولعجف ًالجر نيعبرأ ىف جرخف

 اوقرغف رحبلا ةيحان ىف مهؤادعأ راصف اولاقو اولمحف دمحم ىلع هللا ىلص اولوقو

 هللا لوسراي لاقف ِهّكَي ىبنلا ىلإ ماشلا نم لجر ءاج هنأ اًضيأ ظفاحلا ىورو .مهعمجأ

 لقيل هل لق لاقف رصبلا ريرض هنإ لاقف هب ىنتثا لاقف كاري نأ بحي وهو رييك خيش ىبأ
 ىوري ىتح مانملا ىف ىناري هنإف دمحم ىلع هللا ىلص لايل عبس ىف ىنعي عوبسأ عبس ىف

 .هنع ىوري ناكف مانملا ىف هآرف لعفف ثيدحلا ىنع

 ةرشع ةيداحلا ةالصلا

 . مّلَسَو هلآ ىَلَعَو دمحم ىَلَع لص مُهَّللا

 هللا ىضر كلام نب سنأ نع ركب دمحم ركب وبأ ذاتسألا لاق لئالدلا حورش ىف

 ناكو ملسو هلآ ىلعو دمجم ىلع لص مهللا .لاق نم كي هللا لوسر لاق :لاق هنع
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 .موُقَي نأ لبق هل َرْمْغ ادعاق ناك نإو َدْعَفَي نأ لبق هل َرْمْع اًمئاق

 ةرشع ةيناثلا ةالصلا

 مما

 ةَجّردلا اَدَمَحَم طعأو دمحم لآو دمحم ىَلَع لص دمحم لآو دمحم براي مُهَّللا

 ا هيل هللا لص ادمحم ٍرْجُأ دمحم آو دمحم براي مهلا جلا ىف ةليسْوْلا

 هلهأ وه

 ىبنلا نأ ىولملا انخيش ركذ ىعاجسلا مامإلا لاق لئالدلا حرش ىف خيشلا لاق

 حاَبص فل اًبباَك َنيِعم ّبمْنأ ةالصلا هذه لاقو ىسْمآَو بمآ نم ْحَبصا نم لاق لكي
 ثيدح نم ةعوفرم ربج اهركذ ةالصلا هذه ىسافلا حرش ىفو .ه ١ هيدلاولو هَل رفغو

 را بلال ايي كك فعل بلا ك0 اهدبعع لاقت كلا ىف للا دعب كي راج

 فيعض دنسب امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع طسوالاو ريبكلا ىف ىناربطلا ىورو
 اًبتاك نيعبس بعتأ ُهَلهأ وه ام اذمحم انع هللا ىزج لاق نم ِةَِككَي هللا لوسر لاق :لاق

 دجم نع ىواخسلا ظفاحلا نع خيشلا لقنو .ه ١ ةيلحلا ئف ميعن وبأ هاورو حابص فلأ

 لوقي ٍدَِْكُي ىبنلا ىلع ةالصلا لضفأ ىلصي .نأ ناسنإ فلح ول هنأ ىدابازوريفلا نيدلا
 ام هيي اذمحم زجاو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص دمحم لآو دمحم بر اي مهللا

 :.ةلغأ ع

 ةرشع ةئلاثلا ةالصلا

 ألا ىلا كيتو كدبَع دمحم ىَلَع لص مُهّللا

 َنيِناَمَث ةعمجلا ٍمْوَي ىف ىلع ىَلِص َنَم ِلكَب لاق ءايحإلا ىف ىلازغلا مامإلا لاق

 مهللا لوقت لاف كيلع ةالصلا فيك هللا لوسراي ليقف نس َنيِناَمَث ُْبوُنُذ هَل رفع َةَرَم

 ضعب نع خيشلا لقنو .ةدحاو دقعتو ىمألا ىبنلا كيبنو كدبع دمحم ىلع لص

 ىهو ةالصلا هذه ىلع بظاو نم نأ هنع هللا ىضر ىسرملا فراعلا نع ًالقن نيفراعلا

 كك



00 

 لقنو .ةظقي فكي ىبنلاب عمتجي ىتح تومي ال ةرم ةئامسمخ ةليللاو مويلا ىف ملسو

 رص نا عملات هنأ 197 يتلا نع درو هلأ ءارققلا ناب ةياكك ىف يفاجلا مالا نع

 دئاغ نمل ىلا دمت انيس لع لجعا ميللا نمار ةلعلا كين .ةريدعتلا 55007

 وأ نيتعمج ىف كلذ لعفيلف ري مل نإف ةنجلا ىف هتلزنم وأ هيبن وأ هتليل ىف هبر ىري

 بطقلل ةينغلا بانك ىفو .ملسو هبخصو هلآ"ىلعو ةدايز ةياور يفو سمخ وأ ثالث

 لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع جرعألا نع ىناليجلا رداقلا دبع ىديس ىنابرلا

 ةيآو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي نيتعكر ةعمجلا ةليل ىلص نم َديِكَي هللا لوسر

 مهللا ةرم فلأ هتالص رخآ ىف لوقيو دحأ هللا وه لق ةّره. ةرشنغ ,سمحلو' ةرم ىسركلا

 دقو الإ ىرخألا ةعمجلا هل متت الو مانملا ىف ىناري هنإف ىمألا يبنلا دمحم ىلع لص

 .ه ا رخأت امو“ هبنذ نم مدقت ام هل رفغو.ةئجلا هلف ىنآر نمو ىنآر

 ةرشع ةعبارلا ةالصلا

 سس وع سل م5

 .هتيب لهأ ىَلَعَو دمحم لآ ىَلَعَو دمحم ىَلَع لص ْمُهّنلا

 لك اهلاق نم نأ هدج نع هيبأ نع ىسوم نب دمحأ نع حراشلا لقن ةالصلا هذه

 باتك ىف رجح نبا لاقو .ايندلا ىف نوثالث اهنم ةجاح ةئام هل هللا ىضق ةرم ةئام موي

 لهأ ىلعو دمحم ىلع ىلص نم اعوفرم رباج نع دمحم نب رفعج نع ىور قعاوصلا
 ىف ىعاجسلا خيشلا لاف هترحخآ ىف اهنم نيعبس ةجاح ةئام هل هللا ىضق ةرم ةئام هتيب

 لهأ ىلعو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلغ لص مهللا اهظفلو هيلع هتيشاح

 ةرشع ةسماخلا ةالصلا
 مسرعا وع ص ص اح 0 06 مما يو 6م م5

 ىَلَع لْصَو نيرخآلا ىف دّمَحُم ىَّلَع لصو نيلوألا ىف دمَحُم ىَلَع لص مُهَّللا
 1 عاب



 مسا ريل ع سا لا

 ىعألا الملا ىف دمحم ىَلَع لّصو َنيِلَسرمْلا ىف دمحم ىَلَع لّصو َنيتلا ىف ٍدَمَحُم
 . نيدلا موي ىَلِ

 اًثالث ةالصلا هذه لاق نم دراطع نب ديعس ىور لاق ىعاجسلا نع خيشلا لقن

 هؤاعد بيجتساو هرورس مادو هاياطخ تيحمو هبونذ تمده حبصي نيحو ىسمي نيح

 .هودع ىلع نيعأو هلمأ ىطعأو

 ةرشع ةسداسلا ةالصلا

 اوملَمو هيلع اوُلص اونمآ نيذلا اهيأ اي ئبتلا ىلع نوُلصي هتكئالمو هللا نإ ظ

 َنيِبرَقمَلا ةكئالَمْلاو ميحلرلا ّرَبْلا هللا تاَولَص َكِيَدَْعَسَو ل هللا كيبل 01١4 اميلست

 ىَلَع َنيِمَلاَمْلا بر اي ءىش نم كَل َحّبس امو َنيحلاّصلاَو ءادهشلاو نيقيدصلاَو َنيِيبلاَ

 روسو نا مانو يس رشلا بيلا منح هلا دبع نب دس دس
 . السلا هيلو رينملا جارسلا كنذإب كيل ىعادلا ريشبلا دهاشلا َنيِمَلاَعْلا

 لقنو هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع انديس نع ءافشلا ىف ةالصلا هذه ركذ

 هباتك ىف اهركذ ىغارملا نيسحلا نب نيدلا نيز خيشلا نأ بهاوملا نع لئالدلا جرش ىف

 ام سانلا ردي مل هتيب لهأ هتوم دعب ويكي ىبنلا ىلع ىلص امل ىور هنإ لاقو ةرصنلا قيقحت

 .ةالصلا هذه مهل لاقف اًيلع اولأسي نأ مهرمأف دوعسم نبا اولأسف نولوقي

 ةرشع ةعباسلا ةالصلا

 م لم صرع ل 000 - سلا سا ماس ل ريوهه اشم هل هاري م سم م سمس م مه

 ىماوتو كتاولص فئارش لعجأ تاكومسمملا ءىرايو تاوحدملا ىحاد مهلا
 2 5 7 م 0 يس 2 م ه هو 2 هما 8ك 22 - لع ع ع

 ملاعلاو قلغأ امل حتافلا كلوسرو كدبع دمحم اًنديس ىلع كننحت ةقأرو كتاكرب
 لرب ْمَلطْضَْف َلْمُح اَمَك ٍليطابألا تاشْيَجل غمادلاو ّقَحْلاب َنَحْلا ناْمْلاَو قبس مدع »د ع دعو م
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 ىّتح فرن اق ىلع ايضام دل اظفاَح كيل ايعاو تضم ىف قس كت
 نقلا تاّصوت دي بوُقلا تدم هب ُهاَبسأ لأب ليت هلل الآ سياقل انسب ىَررأ
 نومأملا كنيمآ رهف مالسإلا تارينمو ٍماَكَحألا تارئاثو مآلعألا تاحضوم جهباو مُنإلآو
 مهّللا ةمحر قحلاب كلوسرو ةمعن كئيعبو نيدلا موي كديهشو َنوُرْخَمْلا كملع ْنِزاََو

 ني تام مهل تام كلفت م ِرْبَْلا تام هجر كنذَع ىف هل حننأ
 مرفأ هاي يالا اي ىلع لأ مهلا لوما كهاذطع لوو لوما كيووت

 د ةّلاَقمْلا ىضرمو ةداّهشلا لوم هَل كئاعتبأ سم هزجأو رو ممثأو هلزنو كيدل هاونم

 .ويلتع داعزيو لمت ةلخو لع قل
 تاريخلا لئالد ىف ىلوزجلاو ءافشلا ىف ضايع ىضاقلا ةالصلا هذه ركذ

 مك اًيلع نأ ىدنكلا ةمالس نع ىنالطسقلا لاق مهريغو ةيندللا بهاوملا ىف ىنالطقلاو

 هللا لوسر ىلع ةالصلا سانلا ملعي ظفل ىفو ءاعدلا اذه سانلا ملعي ناك ههجو هللا

 ةمالس نع ءافشلا ىف اهركذ لئالدلا حارش لاقو خلإ هتاوحدملا ىحاد مهللا لوقيف يك

 ىف ةييش ىبأ نباو طسوألا ىف ىناريطلا اهجرحخأو هنع هللا ىضر ىلع نع ىدنكلا

 .هنع هللا ىضر ىلع نع روصنم نب ديعسو فنصملا

 ةرشع ةنماثلا ةالصلا

 هل ل ار نس يس سمح - 2 مخ

 نيقدملا ٍماَمِإو نيلسرملا ديس ىلع كتاكربو كتمح رو كتاولص لعجأ مهّللا

 ماَقَمْلا هْنعبأ مهّللا ةّمحارلا لوسرو ريحا دئاقو ٍرْيَخْلا ماَمإ كلوُسَرو كدبع نيملا متاَخو

 :ةورخألاو نولوألا هب هطبخي .قذلا دومجملا

 اهدئسأو ةالصلا هذه ركذو اولوق هيلع ضرعي كلذ لعل هيلع ةالصلا اونسحاف ديك
 مامإلل ةجرفنملا ةديصقلا ىلع هحرش ىف ىركبلا ىفطصتم ديسلا هللاب فراعلا ىديس

 ةالصلا لضف ىف درو دق هترابع هذهو دوعسم نب هللا دبع ىلإ ال لَ ىبنلا ىلإ ىلازغلا

 حا



 نمو ؛نيلجحملا رغلا دئاقو .نيلسرملا ديس ؛نيقيلا ملعو ؛نيقتملا مامإ ىلع ميلستلاو
 آل َمُكّنإَف ةالّصلا اوُنَسْحأَف ّىَلَع مُثيَلَص اَذإ اهنم .نيعستلا ىلع فوني ام ثيداحألا

 نيلسرملا ديس ىلح كتاكربو كتارلص لعجا مهللا اوُنوُق ْىَلَع ضرعي كلذ لَعَل َنوُردَت
 مهللا ل مامإو ريسخلا دئاقو ريخلا مامإ كلّوْسِرو كدبع نييبنلا متاخو نيقتملا مامإو

 هي نأ رهاظلاف .ه ا نورخآلاو نولوألا هيف هطبغي ىذلا دومحملا ماقملا هثعبا

 .هيلإ تبسنف ٍةيفَلَو ىبنلا نع ةالصلا هذه ىور ىذلا وه هنع هللا ىضر

 ةرشع ةعساتلا ةالصلا

 مساع ا ع - م6 م مهموم ع 5 2 1س 0-00 5 سا ع 0

 احرار :ىح ةالعلا نهي ال نك ددحم لا ىلع دمحم ىلع لع ميلا
 دَّمَحُم لآ ىَلَعو دمحم ىَلَع كرابو ءىش ةمحّرلا نم ىَقْبَي آل ىّتح دمحم ّلآو اَدَمَحُم -16

 نم ىَّقْبَي آل ىَّنَح دمحم لآ ىَلَعَو دَمَحُم ىَلَع ملَسَو ءىش ةكربلا نم ىَقَِي آل ىَّنح
 .ءىش مآلسلا

 ركذو ةعوفرم امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ربج ةالصلا هذه ركذ ىسافلا لاق

 لكي ىبنلا ةرضح ىف اهلاق لجرل تعقو ةبقنمو اميظع ًالضف اهل

 نورشعلا ةالصلا

 َكَتَقأرَو كتاوكر فئارشو كتاكرب ىماوتو كتاولص لئاضف لَعجأ ْمُهّللا

 بر لوسرو نيييتلا مئامخو َنيقتملا ٍماَمِإَو نيلسرملا ديس دمحم ىَلَع َكَيِحَتو كتمَحَرَو
 سا سا سالم تول مهب م ف يا وماما 2 هه عنب سمع ين , م هعا# م 0

 ادومحم امام هثعبأ مهللا ةمآلا ديسو ةمحرلا ىبنو ربلا حئافو ريخلا دئاق نيملاعلا

 رع م نع ٠ تم اربع 5-5 و سر محا ل 2 هه رير# ِّظ و زنا ٠ د دك 2 هلا 44 تاق رم ف عري ددعف لا ف

 ةليضفلاو لضفلا هطعأ مهللا نورخآلاو نولوألا هطبغي هنيع هب رقتو هبرق هب فلزت
 2 ريب ل . ي 6 سهما سمع با مل ه2 31 تاع طاق طرقا 2:17 هم دبس "نه ماس * ٠ ساق دع اق" نس
 دمحم اًنديس طعأ مهلا ةقينملا ةخماشلا ةّلزنَلاو ةعيفرلا ةجردلاو ةليسولاو فرشلاو

 ٠ 007 ٠ صسرم محن ير ةرب هم مص داع ك يمص ان 4

 جلبأو هتازيم لقت هتاهرب مظع مهّللا عفشم لوأو عفاش لوأ هلعجاو هلومأم هْعَّلَبو هَلْؤم



 .٠ 3 .نس# ن7" دا + يع سه ع سمها رب < م يّيم يف# سدس سم ه2 مو سام هاه ساهل ماري

 ٍلهأ نم انلعجاو هترمز ىف اترشحا مهللا هتجرد نيب. 3 | ىَلعأ ىف عفراو هتجح

 هلو اًياَرخ َرْيَغ هسأكب اًنقسأو هضوح اًندروأو هتلم ىَلَع اَنَقوَتو هتئس ىلع اًنيحأو هتعافش

 .َنيِمَلاَعْلا براي نيمآ نينوتفم الو نينتاَق الو َنيْلدَبم الو نيكاش الو نيمدان

 ىتأ ديزي نأ دارأ نإو نيتقباسلا نيتالصلا ركذ دعب ءايحإلا ىف ىلازغلا مامإلا لاق

 لضنأ نم اهنأ ىلع لدي اهايإ هنع هللا ىضر هرايتخاو ةالصلا هذه ركذو ةروثأملا ةالصلاب

 ثيداحأ جيرخت ىف ىقارعلا ظفاحلا لاق اًياوث اهرثكاو ديدي ىبنلا ىلع ةالصلا تايفيك

 ةالصلا باتك ىف مصاع ىبأ نيا هجرخأ كتاولص لئاضف لعجا مهللا ثيدح ءايحالا

 نورشعلاو ةيداحلا ةالصلا

 ًءامأ هقَحَلو ءاضر كل نوكَت ٌةآلص دمَحُم لآ ىَلَعو دمحم ىَلَع لص مُهّللا
 - - - "”ّ - ئ 1

 سام ف ه ها هقدذد
 سر ماا هل « هع هادم سس هك ما جبة دشمه ساشسي دع ريمد همهع مما مف هس ذه

 لضفأ هزجاو هلهأ وه ام انع هزجاو هتدعو ىذلا دومحملا ماَقَمْلا هّمعباو ةليسولا هطعأو

 مسا 0 5 0 ا ع _ همم - 2 - #2 هم كس اس كم 007 ١5

 مَحرأ اي نيحئاصناو نيئينلا نم هناوتخإ ميم ىَلَعَو هيلع لصو هتمأ نع ايل تْيراج ام
 . نيمخن ارا

 موي تارم عبس اهتءارق ىف بغرو ءايحإلا ىف ىلازغلا مامإلا ةالصلا هذه ركذ

 تبجو تارم عبس ةعمج لك ىف .عمج عبس ىف اهلاق نم نأ مهضعب نع لقنو ةعمجلا

 نورشعلاو ةيناثلا ةالصلا

 هب لماو هج رتو هعاورآو الواو هاحتماودلا لع دِسْسُس قل لَهَا
 2 ها سم6 م م6 م مه خم ره 5 سم يع « يي لاس ١ لج عرب ا

 .نيمحارلا محرأ اي نيعمجأ مهعم انيلعو هتمأو هيبخمو هعايشأو هراصنأو هراهصأو

 ه5



 برشي نأ دارأ نم لوقي ناك هنأو ىرصبلا نسحلا نع ءافشلا ىف ةالصلا هذه ركذ

 . اهلقيلف لكي ىفطصملا ضوح ىف ىفوألا ساكلاب

 نورشعلاو ةثلاثلا ةالصلا

 م ويه اما ظالس ل يسع سا هاش 2م يدعم ماض ع دس وب سا م 2

 هلآ ىلعو ىمألا ىبنلا كلوسرو َكِيِبْنو كدبع دمحم اًندْيَم ىَلَع لص مهللا

 كشرع َةّنِرو كسْفت اضرو كقلتخ َدَدَع ملَسَو هتترُدَو هجاوزأو

 فلح ول مهضعب نع ىدابازوريفلا دجحلا نع ىواخسلا ظفاحلا نع خيشلا لقن

 انخيش هيلإ لامو لاق ةالصلا هذه لوقي ِلِكَي ىبنلا ىلع ةالصلا لضفأ ىلصي نأ ناسنإ

 ١ ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامإلا هخيشو ىواخسلا ظفاحلا وه لئاقلا نأ رهاظلاو

 مأ حيبست ثيدح نم ةذوخأم ةالصلا هذه ىف ظافلألا هذه لئالدلا حارش لاقو .ه

 دقو ِةّيكَي اهل لاق ملسم حيحص ىف اهنع ىلاعت هللا ىضر ثرحلا تنب ةيريوج نينمؤملا
 نأ دعب ةسلاج ىهو عجر مث حبست ىهو حبصلا ىلص نيح ةركب اهدنع نم جرخ

 كّدعب تلق دقل لاق ىلب تلاق اهيلع كتقراف ىتلا لاحلا ىلع تلَز ام اهل لاقف ىحضأ

 هدمسحبو هللا ناخيس َنُهَرول ميلا دم تلق امي انو ولا تار قالك تاّملك مير
 خيشلا لاق ننسلا باحصأ اًضيأ هاورو هتاملك دادمو هشرع ةنزو هسفن اضرو هقلخ ددع

 فيعضتلاب ددعلا كلذ ردقب ىلصملل هددعتو باوثلا فعاضتب لوقلا مهضعب ىوق اذهبو

 ىذلاو صاخشالاو لاوحالا فالتخناب كلذ فلتخيو فيعضت نودب كلذ هل بتكي ليقو

 نبا ىواتف ىف تيأرو .ه ١ قباسلا ملسم ثيدح حيرصل لوألا ىناسملتلا ماموللا هاوق

 .هديؤي ام رجح

 نورشعلاو ةعبارلا ةالصلا

 ُديَسلا ماودلا لاَمو كلمْلا ميمو ةمحرلا ءاَح دمحم اًندْيَس ىَلَع لص مُهّللا

 هى



 َنوُركاَذْلا هَرَكَدَو َكَرَكَذ اَمّلُك َناَك ْدَق وأ ٌنئاَك كَمْلَع ىف ام َدَدَع ُمتاَحْلا حتاقلا لماَكلا

 اهل ىهَتْنم آل كئاَقِبب > كماودب ةّمئاد ةالص َنوُلفاَغْلا هركذو َكِرْكذ نع َلَمَغ اَمَلُك

 .ريدق ءىش لك ىَلَع َكَنِإ كمّلع نو

 فسوي خيشلا هدج نع لئالدلا حرش ىف لقن دقف ةنسح فلأب ةالصلا هذه

 ا را و ل ل ارا ا وم

 اي هل لاقف ِةِيِلََت ىبنلا صخش ىأرف تانسح رشع هل ةالصلا هذهب ِْيِككي ىبنلا ىلع ىلص

 لب هيلي ىبنلا لاقف نولوقي امك تاتنسح رشع ةالصلا هذهب كيلع ىلص نملأ هللا ىبن

 حلاصلا خيشلا نع لقنو .اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو تانسح رشع ةالص لكل تاولص رشع

 نب هللا دبع حلاصلا ىلولا نع اهلقن هنأو ةيفلالاب فرعت اهنأ ىسرادملا ىلع نسحلا ىبأ

 اهذخأ هنإ لاقو ىنوتيزلا هللا دبع نب دمحم خيشلا نع اهلقن هنأ ركذو ىسلبارطلا ىسوم

 اخيش نيرشعلا وحن نع

 و
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 نورشعلاو ةسماخلا ةالصلا

 كلامج نم هيَ كلآلج نم ُهَبلَق تألم ىذّلا دَمَحُم اًندّيس ىَلع لص َمُهَّلا

 ىلع دكا اتيلت لنو نسر اهلا كج وتعلم نوم ايورم اَحِرَف حبصآف

 . كلذ

 هللا همحر نامعنلا نب هللا دبع ابأ خيشلا نأ ىريمدلل جاهنملا حرش نع خيشلا لقن

 كيلع ةالصلا ىأ هللا لوسر اي ةريخآلا ىف لاقف ةرم ةئام مونلا ىف ٍةِْكَي هللا لوسر ىأر

 نم هنيعو كلالج نم هبلق تآلم ىذلا دمحم انديس ىلع لص مهللا لق لاقف لضفأ

 . تاريخا لئالد ىف روكذم ةالصلا ىفايو اروصنم اديؤم ارورم احرف حبصاف كلامج

 م



 ةيحنملا نورشعلاو ةسداسلا ةالصلا

 اَنل ىضقتو تاقألاو لارهألا عيمج نم اهب اَنيِجْتدَمَحَم اندْيس ىلع لص مهلا

 تاَجرَدلا ىَلعأ دنع اهي انعفرَتو 0 تاَجاَحلا عيبجا اهب
 ممم م6

 ل م نا اا الا لع ورايا ف 00

 خيشلا نع ىناهكافلا نبا نعو هلوقأم كردأو هنع هللا جرف ةرم فلآ ةيلبو مهم لك ىف

 وجني نم لق حير انيلع تماقو حلملا رحبلا تبكر لاق هللا همحر ريرضلا ىسوم حلاضلا

 لهاأل لق لوقي وهو ْدْيفَي ىبنلا تيأرف تمنف ىنيع ىنتبلغف سانلا جضو قرغلا نم اهنم
 الص دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا ةرم فلأ نولوقي بكرملا

 اثامثلث وحن اهب انيلصف ايؤرلاب بكرملا لهأ تملعأو تظقيتساف تامملا ىلإ اهب انيجنت
 دنسملا ةمالعلا ركذ هتبث ىف نيدباع ىدنفأ دمحم ديسلا لاقو .ه ا انع هللا جرفو ةرم

 محرأ اي ربكألا فراعلا داز اهرخآآ ىف لاقو ةيجنملا ةالصلا هتبث ىف راطعلا دمحأ

 جرف ةرم فلأ ةلزان وأ مهم ىف اهلاق نم خايشألا ضعب لاق دقو لاق هللأ اي نيمحارلا

 دنع اهنم رثكأ نمو هنم نمأ نوعالطلا نمز اهنم رثكأ نمو هلومأم كردأو هنع ىلاعت هللا

 ذإ ىنغلاو بلجلا' ىف ديري ام لاني ةرم ةئامسمخ اهأرق نمو قرغلا نم نمأ رحبلا بوكر
 وحن ركذو .ه ا ملعأ ىلاعت هللاو كلذ عيمج ىف ةحيحص ةبرجم ىهو ىلاعت هللا ءاش

 خيشلا لاقو ىرلملاو ىدوهمسلا نع ًالقن ريدردلا درو حرش ىف ىواصلا خيشلا كلذ

 ىلإ ةعونتم ةالصلا نأ ملعا رارسألا ةنيزخ هباتك ىف ىلزانلا ىدنفأ ىقح دمحم فراعلا

 برغلاو قرشلا لهأ نم ةعامج راتخم اهنم لك اًفلأ رشع ىنثا ىلإ ةياور ىف فالآ ةعبرأ

 رصاوخلا هيف اومهفو مالسلاو ةالصلا هيلع هنيبو مهنيب ةبسانملا ةطبار هودجو ام بسحب

 بوركلا جيرفت ىف ةدهاشملاو ةبرجتلاب روهشم اهضعب اًرارسأ هيف اودجوو مفانملاو

 لوقي نأ لضفألاو لاق مث اهتغيص ركذو هذه ىهو ةيجنملا ةالصلاك بوغرملا ليصحتو

 يلع هلوقل اهرخآ ىلإ انيجنت ةالص دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا

 لك عرسأو رثكأو معأو متأ لآلا ركذ عم اهريثأتف اومُحَف ىلع متيلص اذإ مالسلاو ةالصل
 زم زنك اهنإ لاقو لآلا ركذب ربكألا خيشلا اهركذ اضيأو خياشملا ضعب ىتزاجاو ىناصوأ

 تاجاحلا دم تناك ةجاح ىأل ليللا فوج ىف ةرم فلأ اهب اعد نم نإف شرعلا زونك

 فطاخلا قربلا نم ةبجإلل عرسأ هنإف هتجاح ىلاعت هللا ىضق ةيورخألاو ةيويندلا
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 رارسآلا رس ىف اذك هلهأ ريغ نع هرتسو هئافخإ نم دب الف ميسج قايرتو ميظع ريسكأو

 اهتكرتف اهرارسأ اونيبو ةيجنملا ةالصلا صاوخ .ىلوزجلا مامإلاو ىنوبلا خيشلا ركذ اذكو

 .ه | ةراشإلا هذه كيفكتو نيلهاجلا ىديأ ىف عقت ال ىك

 نورشعلاو ةعباسلا ةالصلا

 ةمايقلا رون ةالص

 كتجح ناَسلو كر ارْسأ َندْعَصَو ةكراونأ رحب دَصَحم اندّْيَس ىَلَع لص مهلا

 كتعيرست قيرطَو كنَمْحَر نئاَرتخو ككلم - زآرطو كل فتح ماو ]و كتكَلمَم سورعو

 00 أأ1

 ملا كلَ نابضأ ني هوُجْوم لك ىف بسلا هولا نبع نان ةلديحْوتب ذدلتملا

 .نيملاعلا بر اَي اًنع اهب ىصرُتو هيضرتو و كيِضْرُت ْس

 ةردقلا طخب رجح ىلع تدجو ةالصلا هذه هريغو ىواصلا دمحأ ىديس لاق

 رونلا نم مويلا كلذب اهركاذل لصحي ام ةرثكل كلذب تيمس ةمايقلا رون ةالص ىهو

 .ةالص فلأ رشع ةعبرأب اهنإ رباكالا ءايلوألا ضعب نع لئالدلا حرش ىفو

 نورشعلاو ةنماثلا ةالصلا

 لصي مل ْنَم ددعب دمحم ىلع لصو هيلع ىَلص نم ددعي دمحم ىَلَع لص مُهّللا

 لتي ذا يجن انك دعنا قم سو لع دي م

 نورشعلاو ةعساتلا ةالصلا

 ناتاه َنوُلفاَغْلا هركذ َْنَع َلَفْغو ّنوركاذلا ُهَرَكَذ اَمّلُك دمحم انين ىلع هللا ىَّلص

 اهلوأ ىتلا ىلوالا ةالصلا امأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا انديسل ناتفيرشلا ناتالصلا
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 وبأ ركذ لئالدلا حراش لاق دقف اهرخآ ىلإ هيلع ىلص نم ددعب دمحم ىلع لص مهللا
 .ليقف مانملا ىف ىئر هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نأ دصاقملا ةفحت ىف ليدنم نب سابعلا

 نلخ نهب نلتما تنك تااملك ندعي لاق اذا هل لع ىف رفع لاقت كلب قا لفت امان
 ىتلا ةيناثلا ةالصلا امأو .ةالصلا هذه ركذو لوقأ تنك لاق نه امو هل ليقف ِهيكَب ىبنلا
 ضعب فلاخ نإو ةحيحصلا ىهف اهرخآ ىلإ نوركاذلا هركذ املك دمحم انيبن ٍةْكَي اهلوأ

 اهيلع ةخسن نع ةلوقنم ةلاسرلا باتك نم ةخسن نم اهتلقن ىنال هلقن ىتأيس ام اهظافلا

 هللا ىلصن اهيف هترابع هذهو امهنع هللا ىضر ىعفاشلا انمامإ بحاص ىتزملا مامإلا طخ
 نيلوألا ىف هيلع ىلصو نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركذ املك دمحم انيبن ىلع

 هيلع ةالصلاب مكايإو اناكزو هقلخ نم دحأ ىلع ىلص ام ىكزأو رثكأو لضفأ نيرخآلاو

 هللا هازجو هتاكربو هللا ةمحرو هيلع مالسلاو هيلع هتالصب هتمأ نم ادحأ ىكز ام لضفأ

 دعب ةيميهاربإلا ةالصلاب ىلص مث .ه ١ هيلإ لسرأ نمع ًالسرم ىزج ام لضفأ انع

 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع ىلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصف لاقف رطسأ

 صخش فلح ول هنأ ىزورملا ميهاربإ نع ىعفارلا ىكحو .ه ا ديجم ديمح هنإ ميهاربإ

 هنأكو ىوونلا لاق ةالصلا هذهب ىتأي نأ ربلا قيرطف ةالصلا لضفأ كلي هيلع ىلصي نأ
 اهلمعتسا نم لوأ هلعلو ةيفيكلا هذه ركذ هنع هللا ىضر ىعفاشلا نوك نم كلذ ذخأ

 اهملع ِهيَِي ىبنلا نإف ةيميهاربإلا ةيفيكلاب نوكي ربلا نأ ةضورلا ىف بوص دقو
 ةغيص تناك نإو لضفالا فرشألا الإ هفنل راتخي الف اهنع مهلاؤس دعب هباحصأل
 تيأر لاق مكحلا نب هللا دبع نع ىوردقف اباوث اهرثكأو غيصلا لمكأ نم ىه ىعفاشلا

 تففزو ىل رفغو ىنمحر لاق كب هللا لعف ام هل تلقف مونلا ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 ةلاح لا هذه تغلب مي تلقف سورعلا ىلع رثتي امك ىلع رثنو سورعلا فزي امك ةنجلا ىلإ

 نوركاذلا هركذ ام ددع دمحم ىلع هللا ىلصو ةلاسرلا باتك ىف كلوقب لئاق ىل لاقف

 تيأر امك رمآلا تدجوف ةلاسرلا ترظن تحيصأ املف لاق نولفاغلا هركذ نع لفغو

 لعف ام هل تلقف هتوم دعب مانملا ىف ىعفاشلا تيأر لاق هنأ ىنرملا قيرط نم ةياور ىفو

 لص مهللا ىهو ةلاسرلا باتك ىف فكي ىبنلا ىلع اهتيلص ةالصب ىل رفغ لاقف كب هللا
 لقن نولفاغلا هركذ نع لفغ املك دمحم ىلع لصو نوركاذلا هركذ املك دمحم ىلع
 لوقلا هباتك ىف ىواخسلا ظفاحلا نع تاريخلا لئالد ىلع هحرش ىف خيشلا كلذ عيمج

 مامإلا لقنو ؛ةيميهاربإلا ةالصلا ركذ دنع ةيندللا بهاوملا نع هضعب مدقتو عيدبلا

 مك



 اي تلقف مانملا ىف ِهْلِكَك ىبنلا تيأر لاق ىعفاشلا نسحلا ىبأ نع ءايحإلا ىف ىلازغلا

 ىلع هللا ىلصو ةلاسرلا هباتك ىف لوقي ثيح كنع ىعفاشلا ىزوج مب هللا لوسر

 فقوي ال هنأ ىنع ىزوج هيلي لاقف نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركذ املك دمحم

 .باسحلل

 َّن وئالغلا ةالصلا

 هد 25 ه6

 ادمَحُم محرأو ةرخآلا ءلمو اًيدلا لم ٍدّسَحُم لآ ىَلَعَو دَمَحُم ىَلَع لص مهلا

 ةرخآلا ًءلمَو اًيندلا لص هَ لو محم رجو ةرخآلا ءلمَو اًيندلا ءلم دمحم لآو

 .ةرخآلا ءلمَو اًيْندلا هزم دبات عز دسم لع كر

 بحاص ىخركلا نسحلا ىبأ ةالص ىه ةالصلا هذه نأ لئالدلا حرش ىف ركذ

 نع كلذ لقنو هبَكَي ىبنلا ىلع اهب ىلصي ناك ىتلا امهنع هللا ىضر ىخركلا فورعم
 .رباكالا ءاملعلا نم ريثك

 نوثالثلاو ةيداحلا ةالصلا

 دَدَع هروهظ َنيِمَلاَعْلل ةَمْحَرَو ه هروث لَنْ قباسلا دمحم اًنديس ىَلَع لص مُهّللا

 طيحتو دعلا قرغتست الكول تق ناو مو ديم كر نو نود لقلت ل

 0 ل

 هبحصو هلآ ىلعو كماودب ةمئاد ٌةالِص ءاضقنا الو ىهتنم الو اهل َةياَع ال ةالص ٌدَحْلا

 "للفلم اً ْمسو
 ةالصلا هذهب متخ هنع هللا ىضر ىناليجلا رداقلا دبع انديس نأ لئالدلا حارش ركذ

 لك نأ ديفت ةصق'اهل نأ انخويش ىدمتعم ضعب دافأ لاق هنأ ىواخسلا نع لقنو هبزح

 فرع ىذلا نيدلا ىبحم مامإلا لاق هحرش ىف خيشلا لافو .ةالص فالآ ةرشعب اهنم ةرم

 بجوتسا ًءاسمو اًحابص تارم رشع ةالصلا هذهب ىلص نم هنع هللا ىضر نميلا دينجب

 ءاوسألا نم ىهلإلا ظفحلاو ةمحرلا هيلع ترتاوتو هطخس نم نامألاو ربكالا هللا ءاضر
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 .رومآلا هيلع لهستو

 نوثالثلاو ةيناثلا ةالصلا

 امهنع هللا ىضر ىناليجلا رداقلا دبع انديسل ليقو ىلازغلا مامإلل

 ًالضَت َكناَّيحَت ىكزأو .ادمرس كتاَكَرَب ىمْنآو ءادَبَأ كتارلص لّضفأ لعَجأ مُهّللا
 هم 52

 تاّيلجتلا روطَو ةَيناَميإلا قئاقحلا سحور .ةّيناسنإلا قتالخلا فرشأ ىلع ءاّددعو

 0 شيج م : نينا دقع ةّطساو «ةّينامحّرلا راوسألا طبهمو ةيناسحإلا
 000 ل

 .ىلعألا ز رعْلا ءاول لماح ٠ .نيعمجأ ف قئالَخلا لضفأو نيرا ءايسبنألا بكر دئاّقو

 «لوألا قبولا رادلأ دهاشمو لركلا رارسأ دهاش 0 دجَملا ةَمزأ كلامو
 سا صاع ساس

 ىنزَجْلا دوُجلا رس 0 وكحْلاو ملِحْلاو ملدا ةمدقلا ناسل ناَمُجْرتو
 ةاَيح ْنِيعَو .نيتوكلا دَسَج حور يدرس ترام لكلا

 1000 ةادادع

 ٍليلَخْلا . ةيئافطصالا تاَماَقُمْلا قالخأب َقّلَخَمما ٠ ةيد ننعلا بتر ر ىلعأب ققحتملا .نيرادلا
 سا اصا

 0 ىلعو بلا دبع نب هلا دبع نب دمحم انيس ءمركألا بيِحْلاَو .مظعألا

 نع َلَفَغَو «توركاذلا َكَرَكَذ اَمَّلُك «َنيِعَمْجَأ ايت لا ل «َنيلَسَرَمْلاَو ءايبنألا
 .َنولْفاَعلا م مهركذ

 ةجح اهلقن ةالصلا هذه نأ ريدردلا درو حرش ىف ىواصلا دمحأ قديس لاق

 بجح اهأرق نمو مظعألا زنكلا سمش 5 ىمستو سورديعلا بطقلا نع ىلازغلا مالسإلا

 رداقلا دبع ىديس ىنابرلا بطقلل اهنإ مهضعب نع لاقو ناطيشلا سواسو نع هبلق

 ىلع ىلصو اندلع اًثالث نيتذوعملاو صالخإلا ءاشعلا ةالص لدعب أرق نم نأو ىناليجلا

 . مانملا ىف ِدْيِككَي ىبنلا ىأر ةالصلا هذهب ديك ىبنلا
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 نوثالثلاو ةثلاثلا ةالصلا

 هنع هللا ىضر ىعافرلا دمحأ انديسل

 هتزربأ ىذا ءِقَقَحمْلا كطارصو .قبسألا ةلرون ىلع كِراَبو ملسو لص مهمل

 اريشب ةتلسرأو كتلاسرو كوبل هييطمأ كدوهشب ةتمركأو .كدوجول ةلماش هم

 رسو ءةّيلوألا ةرئادلا ءابلا زكرم ةطقن ل كريم اًجارسو هنذإب هللا ىلإ اًيعادو ءاريذنو

 تاَّماَقَمْلا فرشأب “ ا درعا قر هب اتقن 5 ةّيناَيطقلا فلألا رارسأ

 لك .دوهشملا كباتك يف هتايحب ا .ِدوُمَحَمْلا املا ناعما بهاومب

 ىلا ,ىراَجْلا ةدرجلا رهوج 1 .ىراسلا ميِدَقلا 2 0 ؛دوسهشلاو فعلا

 سمس ماس 52 ٠ ع ري .ِ مسمع نت 'تينع كل هر م ا# هل0م 0

 مالعإو حاورألا حمدت بولقلا بلق «تابنو ناويحو ندعم نم «تادوجوملا هب تييحأ
 اير قط 3 ربت 9- 5 5 نوع 8 نم 700

 ع نو ؛ ني وكلا دّسجج ور طيحملا شرعلاو ىلعألا ماقتل ؛تاّبيْطلا تاملكلا
 م 00

 دبع نب دمحم اند ان عبأفلا ىبأ مسالا ىبأ «ِنيَنوَكْلا ٍرْحَفَو نين ىناّثو « نيرحبلا

 8 ريل لس - لا

 يصصو هلآ لغو 0 ىبنلا كلوسرو كبيبحو كيبنو كدبع بلّطمْلا دبع نب هلل

 انهادررلا بر فئران نحو تقولك ىف هتف نع رقب اريك انيك ملسَو

 # قا

 .َنيمَلاعلا بر هلل دمَحْلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي

 ىف ىعافرلا دايصلا دمحأ نيدلا زع خيشلا ريهشلا ىلولا ىديس ةالصلا هذه لقن

 نافرعلا رحيو نامزلا بطق ىلإ اهبسنو ةيدمحألا فئاظولاو ةيدمحملا فراعملا هباتك

 هداروأ نمو لاقف هتاكريب انعفنو هرس هللا سدق ىعافرلا دمحأ نيملعلا ىبأ انديس

 نم لامكلا لهأ نيب ةفورعمو ةبرجم ىهو رارسألا ةرهوج اهمساو ةالصلا هذه ةفيرشلا

 ةيقخلا رارسألا ىناعمو ىلاعملا لينل لئاسولا نسحأ نم اهيلع ةموادملاو ةيعافرلا تاداسلا

 .ةيوبنلا ةرضحلا بناج نم
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 نوثالثلاو ةعبارلا ةالصلا

 هنع هللا ىضر ىودبلا دمحأ انديسل

 لإ نع ع .٠ دق يي ني 2 نفي 9: حو © رم © صرع © وخاص ع اي

 ةَعْمَلو ةيناروتلا لصألا ةرجش دمحم انالومو اًنديس ىلع كرابو مّلَسَو لص مهّللا

 زارسالا نانمو ةيامسجلا ةروضلا قرشأو ةياسنإلا ةملحلا لفتاو ةنامحرلا هَعَّمْلا
 مف نيل و دي 2 لج كل ب يافا دن ورا كج ديو 12 50 هور 1 فق عل لا ملا 00

 ةئرلاو ةعملا ةحهبلاو ةلصألا ةهيقلا تخاف ةيادطقألا موُلعْلا نئارخخو ةّينابرلا
 هعمص عساها ا يس ١ عماش ساس هس هع ه مس ع أ 2 م مع ها ىلع 5

 هلآ ىَلعو هيلع كرابو مّلسَو لصو هيلإو هنم مهف هئاول تحت نويبتلا تجردنأ نم ةيلعلا

 نع اههيع < نا“ "نس دفا ا #9 وا ١# عا فزع م« ينم ولا“ اهازيج #18 0 55 2 دوع هند قدر عن 2 نها

 اًميلست ملسو تينفأ نم ثعبت موي ىَلِإ تييحأو تمآو تفزرو -قاحخ ام ددع هيحصو

 05 0 سا نام 6م ءماص م
 .نيمّلاعلا بر هلل دمحلاو اريثك

 نوثالثلاو ةسماخلا ةالصلا

 هنع هللا ىضر اضيأ هل

 باَب ٍحاَتفِمَو ءِراَيْغألا قاّيرتو «رارسألا رس .راونآلا روُن ىَلَع لّص مهلا
 هللا معن َدَدَع «رايخألا هباحصأو ءراهطألا هلآو راَمْخُمْلا دَمَحُم انديس ةنامبلا

 . هلاضفإو

 امأ هب هللا انعفن ىودبلا دمحأ ىديس باطقالا بطقل ناتفيرشلا ناتالصلا ناتاه

 ةرجش دمحم انالومو انديس ىلع كرابو ملسو لص مهللا اهلوأ ىتلا ىلوألا ةالصلا

 ركذ ىواصلا دمحأ ىديس لاق دقف اهربخآ ىلإ ةينامحرلا ةضبقلا ةعملو ةينارونلا لصألا

 لئالد نم نيثالثو ةثالثب اهنم ةئام لك نأو اعبس ةالص لك بقع ارقت اهنأ مهضعب

 همحر ةفرشملا ةكمب ةيعفاشلا ىتفم نالحد ىنيز نب دمحأ ديسلا ةمالعلا لاقو تاريخلا

 نم ةذبنو اهدئاوفو ِةلكَي ىبنلا ىلع تاولص ةلمج اهيف ركذ هل ةعومجم ىف ىلاعت هللا

 ىودبلا دمحأ ىديس لماكلا بطقلل ةبوسنلا ةالصلا نأ نيفراعلا نم ريثك ركذ فوصتلا

 مظعأ نم ىهو رارسالا نم ريثك فاشكتاو راونألا نم ريثك لوصحل ببس هنع هللا ىضر

 ةبترم ىلإ ريثك لوصو ىف بيس ىهو ةظقيلاو مانملا ىف ِكيكَي ىبنلاب لاصتالل بابسالا
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 قزر وهو ىنطابلاو حابشألا قرر وهو ىرهاظلا قزرلا ليهست ىف رارسأ اهيفو ةينابطقلا

 ءادعالا رئاسو ناطيشلاو سفنلا ىلع رصنلا لصحي اهبو فراعملاو مولعلا ىنعأ حاورألا

 لئالد ةءارقب اهنم تارم ثالث ةءازف نأ اوركذو ىصحت الو دعت ال ةريثك صاوخ اهلو

 هتمظعو ّدْيِلَلَي ىبنلا راونآل اًرضحتسم اهتءارق تقو ىف نوكي نأ اهئراقل ىغبتيو تاريخلا

 الو مظعالا رونلاو ىمظعلا ةطساولاو ريخن لك لوصو ىف مظعالا ببسلا هنأو هبلق ىف

 ةثام موي لك طورشلا هذهب اهتءارق ىلع بظاو نمف رهطتم وهو الإ صخشلا اهؤرقي

 ال ام ريخلاو راوثألا نم هل لصحي ةماقتسالا عم اًموي نيعبرأ كلذ ىلع رمتساو ةرم

 ةالص دعب تارم ثالث موي لك اهتءارق ىلع بظاو نمو ىلاعت هللا الإ هردق ملعي

 ةالصلا ركذ مث باوصلل قفوملا هّللاو ةريثك ًرارسأ اهل ىري برغملا دعب اًنالثو حبصلا

 رسو راونألا رون ىلع لص مهللا اهلوأ ىتلا ةيناثلا ةالصلا امأو اهعمجأب ةروكذملا

 ركذ دعب ةروكذملا ع ا ال دمحأ ديسلا ذاتسألا لاق دّقف اهرخآ ىلإ رارسألا

 ىودبلا دمحأ ديسلا لماكلا بطقلا انديس ىلإ اضيأ بسني اممو اهدئاوفو ةقباسلا ةالصلا

 ةبرجم اهنأ نيفراعلا نم ريثك ركذ لاق اهركذ نأ دعبو اًضيأ ةالصلا هذه هنع هللا ىضر

 ةبرجم لب رارسألاو راونالا لوصحو تالضعملا عفدو تابركلا فشكو تاجاحلا ءاضقل

 مهكولس لوأ ىف نوديزملا ئدتبي نأ ىغبنيو موي لك ةرم ةثام اهدرو ةدعو ءايشألا عيمجل

 .ه ا ىلوالا ةغيصلاب مهئاهتنا ىفو اهلامعتساب

 ل وثالثلا و ةسداسلا ةالصلا

 م . هك .ه 86 “م هل 0 0 02 ل ل مص وبال هت ري

 «رارسألا ءامس سمش ءةيدحألا ةقيطللا «ةيدمحملا تاذلا ىلع لص مهّللا
 هسا ع هل رع 6مم 0 1 | 0 ماس * ا لسض صفمس نس فيس ف سا ص نع

 هريسبو «كيدل رسب مهّللا ؛لامجلا كَلَف بطقو «لآلجلا رادم ركرمو ءراونألا رهظمو
 7 مكس مرا تهمل نة اهسلا هاش معامل 2 هاما 18غ ا مح

 «ىنم كيل ىنذخو ىل نكو ىصرحو ىنزح بهذأو ىترتع لقآو ىفوخ نمآ كيل
 وع ه ع ا . م ل ل -َ 0 ل“ وب اضع 0

 لك نع ىل فشكاو « ىسحي ابوجحم «ىسفنب انوتفم ىنلعجت الو 2« ىنع ءاتفلا ىنقزراو

 0 - مور 3 ايا و

 . مويق اي ىح اي ءموتكم رس
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 نم ىهو هب هللا اتعفت ةعيرشلاو ةقيقحلا رحب ىقوسدلا ميهاربإ ىديس ةالص هذه

 اهتبسن نكلو ةفيرشلا ةالصلا هذه ىلع صوصخم مالك ىلع علطا ملو ةلضافلا ةيصلا

 ريدردلا دمحأ خيشلا ريبكلا ىلولا رايتخاو ىقوسدلا ميهاربإ ىديس ليلجلا بطقلا ىلإ

 .ملعأ هللاو اهتءارق ىف بيغرتلاو اهلضف ةدايز ىلع فاك ليلد هدرو لوأ ىف ان

 نوثالثلاو ةعباسلا ةالصلا

 هنع هللا ىضر ىبرعلا نب نيدلا ىيحم انديس ربكألا خيشلل

 م يمس م < 2 ع

 م ةَضاقُملا تيتا ااا كامي ة ةدااجو ا ةلص فلا 3

 كار لحم نق لح ان ىلع هلا سير نقم لإ نان ا

 ىلئاس محارو ؟نيبم:م(مإ ىف ؛ انسخ ءىش لكو هدوجو نإ سلا ةيهلإلا تارضحلا

 امل ةعماجلا ةلمْسبلا ةطقن «َنيِمَلاَعْلل ة ةيحر 0 َكاَتْلَمَرأ امو هدوجو 8 اهتادادعتسإ
 سامح 2

 را

 اش لك ىف ىلا ةيوهلا رس .نآوكألا رئاودب ةلاوَجْلا رمألا ةَطقْنو اكل تركي
 2 21 ل و ل ل

 ءاهعّدوتسمو لضاوفلا نئازخ ىلع هللا نيمأ .ةيراع ةدرجم ءىش لك نعو «ةيراس

 ٍمَسْلَطمْلا تكلا ةَحتاَقَو يظمألا مسالا ةَملَك ءاهعّرومد لباَوَقْلا بّسَح ىَلَع اهمْسقَمَو

 ةّيئاَكَمإلل لماّشلا معألأ شا .ةيبوبرلاو ةيدويعلا نب ِماَجْلا مثالا ٍرَهْظَمْلا

 ٍرحْبْلاَو .نيكمتلا اقم نع : تاّنْيَعَتلا لج ها مَل ىذّلا مشألا دوطلا «ةيبوجولاو

 دادمب ىراجلا ( ىناروتلا للا « نيقّيلا راس نع تالقنلا في هركذتا مل نذل دعت ىلا

 سدقألا ضيفا «تاّماّتلا تاّملَكْلا داومب ىراَسلا ىنامحرلا ِسَقْنْلاَو «تايلاَعْلا فورحلا

 تر ىذا , يتافصلا ِسدقمْلا ٍضيْمْلاَو ءاهتادادعتسأو ناّيعألا هب ل ىذْلا ىتاذلا

 روث عينمو ٠ تاّفصلاو ءامسألا ءامس ىف تاّذذلا سمش مَلْطَم ٠ ءاًهئادادمتساو ناوكالا ه هب

 .ةيدجأرلاو ةيدحألا سوت نسب ا طخ .تافاضإلاو بلا ضاير ىف تاَضاقإلا
 نم لع نع

 .٠ . - 2 س7 م - ---

 اًهْنع تَعّرَتت ىلا قرشا ةّحْسلا يللا نق ىلإ ةيلزألا ءامس نم لزتَتلا ةطساوو
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 ةيناكماإلا ثداوَحلا ةرهوج ءارمحلا ةتوُقاَيْلا ىلإ تَنَرَنَت ىلا اضيِبلا ةردلاو ءىربكلا
 ىَلِإ ْنُك نك ْنَم ةعلاطلا َةّيئاوُهَفْلا ةَملَكْلاَةَداَمو ءنوكسلاو ةكرحلا نع وُلُخَت آل ىلا نا 17000 ع 1 اخ ع2 5 - هي 2

 ير نرسم الو نقلا سانت فال ل ورمل نوح اك ناش
 َنْيَب لصاَقلا قرَقْلا ناَقَرفَو ٍميِدَعْلاو عنسمُمْلل لماشلا مْمَجْلا نآرق .ِنْيكرَم دحأل

 لم ل

 ؛ىبلَق ماَني و ىاَنيع ماَنَت ليل ٍمئاقو ؛ىبر دنع تيِبأ ىنِإ راهن مئاص ٍميِدَقْلاَو ثداحلا

 ٍمدقْلاب ْثوُدْجْلا ِقّلَعَت ةطبارو ؛نايزتلي نيرحبلا جرم مدعلاو دوجولا ن ريب ام ةطساو
 لاس ص ريس

 : ٍرهاَظلاَو ا ةطاحإ ز كرمو ءرخآلاو لوألا رت رفد ةَكَلَذَ ءَناَيْغِبي آل عرب 6
- 
 ع
 م د 3

 َكتاَهجَرتل ةَلبق ةطصلو كتاّنجَت ةصنم ىّلع كتاذ لامج هب تِيلِجَتسا ىَذّلا كبيبح
 مسرعا 010

 ةثالخلا ءاَنب هتِجَوَتَو ةءامسالاو تاقصلا ةنلخ هَ تلكم .كتاّلجت عماج ىف

 ىهَتنا ىَتَح .ىصقألا دجسملا ىَّلِإ مارلا ودل رة كي باو :قمظعلا

 نب قروش ان مذ .ىّندأ وأ نيسوق باق ىَلِإ ىَنَرَتو .ىهتتملا ةردس ىلإ
 0 0 صا ظرتسا ل كسل

 لَم الو ءالخ آل ْثيَح ددوُجَوب هرصب رقو ل ام داَوَقْلا بّذك اَم ٠ ا

 ىضعيو .ىلصأ ىَلِإ ىعرَق اهب لصَي ٌةالص ِهيَلَع َمُهّللا لص «ىَفَط امو رصبلا غاز اَم

 نم َنيِبْلا رفيو « نيعْلاب نيعلا م « هتافصي ىتافص و هتاذي ىتاذ دحَنتل 5 ىلإ

 تا

 هَحيِرش قيرط ىف مّلَسآَو .فلخلا نم تب ىف هب ملأ املس ع ْملَو مبا
 ماس

 ىاَضْعَأَو ىساوح ىف كدهشأو «هتعباتم حاتفمب ىايإ كتبحم باب حتفأل ءفصتلا نم

 ىل رح ىلإ هرثآ ىفو ٠ هلل لإ لإ ال نصح ىلإ ارو لأ ديت اختم ل

 2 هيج «

 درو بتاربألاو قُل هيلع 300 هنم كلدِصقي مل نم ىلا كباب وه ْذِإ هللا مم تقو

 آلّو روثلا الإ ف ا ؛باودلا ٍلبَطصِإ ىَلِإ بّدألا اصَحَب
 اهيف ٌلَعْفَت ىلا دقت لك نع كقالطإ ةّبترَم ىف كب كلآسأ ءروُهّظلا ةدش الإ هؤاقَحخ

 كئاّمسأ روُص ىف َكلوَحَتَو «ىرونلا مْلعْلا كتاَذ نع كفْشَكِبو 25 1

 ل ةالَّص دَّمَحُم اَندّيَس ىَلَع ىَلَصُت نأ ؛ئروصلا ُدوجوْلاِب كتاَفصَو
 لع يح رس سرع 0

 ءايسعآلا ىرأو لون مل اماناقبو نكي مل اك ناك دهن :لزألا ىف شوشرمْلا روُثلاب

 اًهنوك نع الق دوجاولا ةحنئار مَشَت مل اهتوكو دور فلم فدع اًهلصأ ىف ىه اَمَك



 رق او روث ىلإ كيلة نم هع لنصل هللا تجرأ «ةويوت
 ام لي ةلديحْوت ءاَمَس ّنِم ىلع ضفآو ءروثتلا قرشو ٍردَحْلا مْمَج ىلإ ىتباَمْنَ
 يبا لولا ىلوأل رَسلاب ىتناو «كارشإلاو كلرشلا يجو نم هب رص
 ىو ءيسالا ىف هب ىنأ وُ ىلإ لجأ يقل يدا هذه ىف يقل سلا ىنيخأو
 ةليماق ؛وقرْاو مسجل تعي اان +رمابلا لو اي نوير استي كج ب
 محا 6 هب اي يع كلَ كي ألاو حلاو طابا ني عطشلا مكب
 اهب قفَحُتو .ىئاعد اهب لبن ةالَص دمحم اندّيَس ىَلَع ْمّلَسَو لص (اًنالث) نيمحارلا

 م نجا قولا بام هياَمّسمآو كرا دوهشلا لآ هك ىلع هاج
 نيلسرملا ىلع مالسو (انالث) نيمآ ناّيعْا نيبج رع ترا ناّيكلا ليل ةرط ترشتنا

 . نيِمَلاَعْلا تر هلل دمحلاو

 نوثالثلاو ةنماثلا ةالصلا

 هنع هللا ىضر اضيأ هل ةيربكألا ةالصلا

 معا وا سس م كاع ع وو ع 2 خ6

 كضرأ لهأ دّيَسَو ؛كناَنوُلْخُم لمكأ دمحم اًندْيَس ىَلَع مّلَسَو لص مهّللا

 ٌدّيمملا رسلاو ءدرَقْلا رهوجلاو ءٍمسْلَطَمْل لطملا زنكْلاو ءمظعألا رونلا «كتاومَس لهآو
 . 0000 لا مي رم »عسا ةفصأ هر عه ع يه» يس بر متعه هرضص هصلا هع
 نم .«نامزلا اذه ىف هتفيلحخت نع ضراو «قولخم هبش الو «قوطنم لثم هل سيل ىذلا

 2 سا عام 0 8 #ه امسللاء مه سم ل ًّ .٠ 2 2 .٠ ب 8

 ةدمعو «ةيضفألا ىف هللا ةجح .ددعتملا درفلاو ء.دسجتملا حورلا .ناّسنإلأ ٍمَلاَع سنج

 ملاوعْلل دمُمْلا ءهقدصي مهني هماكحأ ذقت ؛هقلخخ نم هللا ٍرَظَن لَحَم .ةيضمألا ىف هللا
 مصاص ع

 طع ٠ ما همس نإ مدمدع ءسشلاا هه م ع رعي عدا. مسا © يف ني
 هدهشأو « هتروص ىلع هللا هقلخ نم .«ةتينارون رون نم مهيلع ضيفملا ؛هتيناحورب

 را ل ا اع 0 ل ل لمس # ماش هلم ع سل ل عا

 ةرئاد بطف وهف «نامأ نيملاعلل نوكيل .نامزلا اذنه ىف هصصخو ءهتكتالم حاورأ

 5 يفرم عماش 006 0 يعكس »ب كم دع عا مشل هه« كاس مس مر٠
 الإ نكست الو .هملعي الإ نوكلا ىف ةرذ كرحتت الف .دوهشلاو عمسلا لحمو .دوجولا

 ّ رفق ةوأو هيل ىمالس ْمْلَب مهلا ؛قدصلا ندعم مو وحلا هلم ل 1 د

 مم ه ل هه سهم ما رت هرب مهم ل 6

 ايحآ ىك ءةجوو نم ىف خفناو ؛هدلعي ىتسرحاو تدم نم ىلع ضفأو « هيدي
 مصاص < م معا ه
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 عزل . رطب هسأ ١ أ يع اع صال تيررج ملأ ل داعي اد ع 1 0 00 ص
 ىملاوع ىرأو :ليلقلاو ريثكلا كلذي فرعأف « ليصفتلا ىلع ىتقيقح دهشألو «هحورب

 م مه س هل سم7 يمال # سا صامل نع مخ ع م م مس اشسعا مص 0سف

 «رخآلاو لوألا َنْيِب عمجأل :رهاظَمْلا فآلتخا ىَلَع ؛ةيناحورلا ىروصب ىَلِجَتَت :ةيِبْعْلا
 ع 3 27 فر . ل 5 مس هرم. سم سا رو ع 0 نى

 ءىش رمألا نم ىل سيل ءهلاعفأو هتاقص َنْيَب ؛هلا هللا عم نوكأَف ؛رهاظلاو نطابلاو
 3 , كوع لك ا ل س٠ . - : ريس سم يحض ع ب ثيل مع شاش يبث هقر

 لالجلا ىد ةوفو لوحب لب «لاوحألا عيمج «١ ىف هب هدبعأت موسم ءزج الو .مولعم

 - _ م همم هم م م سا هما هم نا - مم يلق فر

 آل ىتَح .هِيفو هْيَلَعَو هب ىنعمجأ ءهيف بيرل مويل سانلا عماج اي مهّللا ؛ماركإلاو
 ه6 2 2 مقيم ماك ودك 2
 ٍرمآ لك ىف .ءايإ ىثاك ثوكأ لب ءنيِلاَحْلا ىف هْنع لصقنأ آلو «نيَرادْلا ىف هّقراكأ

 2 2 - م مي ل مم 4 ساه فر . سا + وم مع

 كتامسأب كلأشأو ,عافترالاو ةَلئاَممْلا قيرط نم ال ,عافتنالاو عابتإلا قيرط نم ءهالوت

 م 52 7 5 © 25200 هايم مه ايبا 3-٠ ريس ماس سس يارص #2 لس حا

 نمم الو «بئاخ كنم ىندرت الو «ةباطتسم ةنم كلذ ىنَعّلَس نأ «ةباجتسلا ىتسحلا

 ةديص ىلع لسور هلا لسينما نقلا 7 بيرل ةييرف كت هبا كلن

 ءايلوألا ةمتامخو نيفراعلا مام] انالومو انديسل امه ناتفيرشلا ناتالصلا ناتاه

 ىلوألا ةالصلا امأ هنع هللا ىضر ىبرعلا نب نيدلا ىيحم ىديس ربكالا خيشلا نيققحملا

 اهحرش نم اهتلقن دقف اهرخآ ىلإ كتاميلست ةمالسو .؛كتاولص ةلص ضفأ مهللا ىهو

 دبع خيشلا ىديس ريهشلا فراعلا ريبكلا ىلولل دوروملا رحبلا ضيفو دورولا درو ىمسملا
 تاقوألا نم تقو لك ىف أرقت اهنأ ديفي ام هرخآ ىف ركذو هنع هللا ىضر ىسلبانلا ىنغلا

 .بيجع رمأو بيرق رسل اهمويو ةعمجلا ةليل اصوصخ

 مسالا ةملك فنصملا لوق دنع هنع هللا ىضر لاق حرشلا اذه دئاوف نم :(ةدئاف)

 فرعأ مل اًيفَحَم اَرنَك تنك ىسدقلا ثيدحلا ىف درو دقو مسلطملا زنكلا ةحتافو مظعألا

 ددع ثيدح نم ىبف هلوقو ىنوفرع ىف مهيلِإ تفرعتو الخ َْتْفَلَحَف فرعأ نأ تِببحأَت
 ةاتعم ىتوقرع ىبق ىلاعت هلوقق ثوعستو نانثا دمحم باسح ددعو نوعستو نانثا لّمجلا

 نم اهتلقن دقف ةيريكألاب ةامسملا ىهو ةيناشلا ةالصلا امأو .ه ١ ىنوفرع يي دمحمبف

 فراعلا ريبكلا ىلولا ىديسل ةيربكألا تاولصلا ىلع ةيرونالا تابهلا ىمسملا اهحرش

 حرشلا ةخسنو هنع هللا ىضر ىقيدصلا ىركبلا نيدلا لامك نب ىفطصم ديسلا ريهشلا

 ةمجرت حراشلا ركذ دقو فلؤملا ىلع تئرق اهنآل ةحصلا ةياغ ىف اهنم اهتلقن ىتلا
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 انه اهركذنلف ةرصتخم هنع هللا ىضر ةالصلا هذه فلؤم نيدلا ىيحم خيشلا ىديس

 ىدث ةعاضر ىف خألا اهيأ ملعا لاق هنع هللا ىضر فيرشلا هركذب اًكربت اهفورحب

 ةلادلا ةيوبنلا تاولصلا هذه عضاو نإ .مالستسالاو لوبقلل كايإو هللا ىنقفو .مالسإلا

 «ةيدمحملا ةيالولا متاخ ماغرضلا مادقملا مامهلا مامإلا وه .ةيبطقلا ةلزنملا ولع ىلع

 نيب :قّقوملا قّقرملاو فراغلا فراعلاو .قفدتملا قئافلا قئارلا رحبلا ربحلاو .ققدملا ققحملا

 ءرهبألا قيطنملو ءهرمحالا تيربكلا ؛قّزمم بجحلل مهنم لك نيذلا ةمئالا مالك

 ءايلوألا 55506 ىيحم هللا دبع وبأ ءربكألا خيشلا .رخفأ لا

 هللا سدق ىسلدنالا ىئاطلا ىمتاحلا ىبرعلا نب دمحم نب ىلع نب دمحم .نيخسارلا

 ركذو فيرعتلا نع ىنغلا درفلا ملعلا ءهحوتفو هحتف هيلع ىلاوو ءهحور حورو هرس

 لب ءرهاز رينم رمق لب .بقاث ماع مجنو ةرهاب ةيآ هنأ ملع هبتك سرام نم نإف :ءبقانملا

 وأ ؛حداملا لوقي اذامف هرهاوب سومش قيقحتلا ىلعو سمش لب هرهاظ ريئنتسم ردب
 ريبع نيولملا ءاجرأ رطعو .هتاحوتف بيط ناوكألا قبع دقو .حداصلا ىنثملا هب هوفتي

 ىضر دلو «مالعإلاو رابخالاو ثيدحتلا ولوأ «مالعالا ةذباهجلا هيلع ىنثأو ؛هتافلؤم

 دالب نم ةيسرمب ةئامسمخو نيتس ةنس ناضمر نم نيرشع عباس نينثالا ةليل هنع هللا

 مث نيعستو نامث ةنس ىلإ اهب ماقأو نيتسو نامث ةنس ىف ةيليبشإ ىلإ لقتناو سلدنألا

 نامزلا بئاجع نم ناكو مورلا دالب لخدو ماشلا دالب قرطو قرشملا دالب ىلإ لخد
 بسكلا قيرط ال ةلزانملا قيرطب ءايميكلا فرعأو مظعألا هللا مسا فرعأ لوقي ناكو

 هلسغو ىكزلا نب نيدلا ىيحم ىضاقلا راد ىف قشمدب هنع هللا ىضر هتافو تناكو

 ىلع نب دمحم نيدلا ىيحمو ةاضقلا ىضافق ىيحي نيدلا ىيحمو قلاخلا دبع نب لامجلا

 كلذو ىكزلا ىنب ةيرتب نفدو نويساق ىلإ لمحو ءاملا بصي ساحنلا نب دامعلا ناكو

 هرمع نوكيف ار در رام ىلا عيبر نم نيرشعلاو ىناثلا ةعمجلا ةليل

 وهو ىلاعت هللا هافطصا دقو ءاّمهس همولع نم انلانأو هرس هللا سدق ٍةنس نيعيسو اًينامث

 ,4)2 اَمْلع اًندَل نم ُهاَممْلَعَو ظ :ىلاعت هلوق دنع هملق فقوف ريبكلا هريسفت ىف بتكي

 اهضعب فطخت نويناحورلا تناكو ءاّقلأ تغلب ليق لب ةئامعبرألا ىلع هتافلؤم تفان

 نأش ىف فنصملا لوق دنع حراشلا لاقو .ها ءاقرح اهتم ملاعلا اذهل رهظي نأ ةريغ
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 دقو هيفو هيلعو هب ىنعمجا هيف بيرال مويل سانلا عماجاي مهللا دوجولا ةرئاد بطف

 لئاوأ كلذب حرص امك هتاذب هتبترم ىلوت لب هيفو هيلعو هب هعمجف هتوعد هللا باجتسا

 ىيحم انديسل اًضيأ ةبوسنم ةفيرش ةالص ةغيص عيماجملا ضعب ىف دجوو .ه | هتاحوتف
 ءمسلطملا تاذلا ةعلط ىلع لص مهللا هذه ىهو هنع هللا ىضر ىبرعلا نب نيدلا

 قبلا ةعلطو ءلاصولا توسانو ؛لامجلا توهال «متكملا لامكلاو .مطمطملا ثيغلاو

 قيرط ىلإ ءقرفلا تيساون هب تمقأ نم .؛لزي مل نم رشن ىف ؛لزألا ناسنإ ةيوه

 . ًميلست ملسو هيلع هيف هنم هب مهللا لصف :قحلا

 ْن وئالغلا و ةعساتلا ةالصلا

 ىلاعت هللا همحر ىزارلا نيدلا رخف خيشلل

 2ك سا هت ري

 ءتاّماَتلا كتاَولص نم ةعاسلا هذه ىفو تْفَوْلا اذه ىف درَجَو ددج مُهّللا

 ٍىَلاَعْلا اذه ىف كَل دبع ٍلَمْكَأ ىلإ مودآلا مّتألا ٍربكألا كناوضرو «تاّيكازلا كتاّيحَتو
 0 هسا رش راس 4 ةرغ مل سم سمعا 9 لس هل سا نا هع« ع 5 ل م.

 كسقنل هتيفطصاو ءالحمو هلق كفلخ جئاوحلو ؛الظ كل هتلعج ىذلا مدا ىنب نم

 - 5 - اى سس ل - ما سام ربا رعجسفا ل6 فهر هس رس ف ريم ل6 سلا رع | ساق س

 كرماوأ ذيفنتل الزنمو ٠ كيلجتل ىوتسم هترتخاو ء كتروصب هت رهظأو « كتجحتب هتمقأو

 ول د ودعا ضل اير ترزق د هدر ن١ فمر ليس _ هلق طب_ ٠ 22 مام عام عر #3 طولا د دع ل مام
 َكدْبَع مالس ْمْلَبو .كتاتوكم نيبو كنيب ةطساوو «كتاومسو كضّرأ ىف .كيهاوتو

 مهّللا تايحتلا ىَكْذأَو ميلستلا فرشأو ةالصلا لضم كدْبَع نع َنآلا كنم هْيلَعَف هْيلِإ اذه
 كب هَِرْعَم ردت ىَلَع الجآو ًالجاع ىل عفان ُهَنأ مّلعأ تنآ امب ككدنع ىَتَرُكذَيل ىب هك
 شت ام ىلعو ريدج ٍلضَ لي كّنِإ ىِْهَت ومو ىملع ٍرادقم ىَلَع آل كيد تناك
 ةرييلافلا اب را دحر عسل تنل اننا قاع وكم نجس لقال لتسوق
 . ىلاعت هللا لاجرو عماجلا درفلا بطقللو هل ىبنلا 5 ىلإ اهيدهيو ةحتافلا أرقي مث

 ةمالعلا مامهلا مامإلا ىلإ ةبوسنم عيماجملا صضعب ىف تدجو ةفيرشلا ةالصلا هذه

 لطابلا ىلع حلاو ةعدبلا ىلع ةنسلا رصان اهلوقنمو اهلوقعم مولعلا عيمج ىف نئفتملا

 رخف خيشلا مظعالا ذاتسألا ةخمادلا ججحلا او ةعطاقلا نيهاربلاب ةلالضلا ىلع ىدهلاو
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 هذه ىدهأ دقو « ريظن اهل سيل ىتلا تافلؤملاو «ريبكلا ريسفتلا بحاص ىزارلا نيدلا

 فاك ليلد اذهو ىقارعلا نيدلا ىلو خيشلا ريهشلا ققحملاو ريبكلا ظفاحلا ىلإ ةالصلا

 .اهتءارق ىف رجالا ةدايزو اهلئاضف ةرثكو اهردق ةعفرو اهتيزم مظعل

 نوعبرألا ةالصلا

 هنع هللا ىضر ىفنحلا دمحم نيدلا سمش ىديسل

 ةئزو تْملَع ام هد مّلَسَو هبَحَصَو هلآ ىَلَعَو ٌىمألأ ىلا دَّمَحُم ىَلَع لص ْمُهّللا
 0 ْ لام عر ع

 نيتغيصلا نيتاهل ىنارعشلا مامإلا ركذ هتعومجم ىف نالحد دمحأ ديسلا لاق

 رارسألا نم ةيتآلا ىلوبتملا 000 ةالص هذه ىنعي

 هيفكت بيبللاو كلذ دادعتيب ليطن نأ انل ىغبني الو رصح تحت لخدي ال ام بئاجعلاو

 ىف هنع هللا ىضر ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا انالومو انديس لاقو .ه ١ ةراشإلا

 ىنامعتلا فيرشلا ناكو هضن ام هنع هللا ىضر ىفنحلا دمحم ىديس ةمجرت ىف هتاقبط

 هللا لوسر ىدج تيأر لوقي هنع هللا ىضر دمحم ىديس باحصأ دحأ هنع هللا ىضر

 اذه لوقي لئاقو دحاو دعب اًدحاو هيلع نوملسيف نوئيجي ءايلوألاو ةميظع ةميخ ىف ديك

 لئاقو ريثك قلخو ةميظع ةبكبك تءاج ىتح ٌيِْلَك هبناج ىلإ نو لجيف نالف اذه نالف

 ىبإ ىلإ ِهِْيَكَي تفتلا مث هبناجب هسلجأ ْديِفَي ىبنلا ىلإ لصو املف ىفنحلا دمحم اذه لوقي
 راشأو ءارعزلا لاق وأ ءامصلا هتمامع الإ لجرلا اذه بحأ ىنإ امهل لاقو رمعو ركب

 لاقف هممعأ نأ هللا لوسر اي ىل نذاتآ هنع هللا ىضر ركب وبأ هل لاقف دمحم ىديس ىلإ

 ىخرأو دفحم ىديس سأر ىلع اهلعجو هسفن ةمامع هنع هللا ىضر ركب وبأ ذخاف معن

 ىديس ىلع اهصق املف دمحم ىديسل اهسيلأو هراسي نع ةبذع دمحم ىديس ةمامعل

 يلع كدج تيأر اذإ دمحم فيرشلل لاقو سانلا ىكبو ىكب هنع هللا ىضر دمحم

 ةرامإب هل لاقف ةرامإلا هلأسو مايأ دعب لك هآرف ىلامعأ نم اهملعي ةرامإ ىف ىل هلأساف
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 ىلع لص مهللا ىهو موي لك سمشلا بورغ لبق ةولخلا ىف ىلع اهيلصي ىتلا ةالصلا
 ام ءلمو تملع ام ةنزو تملع ام ددع ملسو هبحصو هلآ ىلعو ىمألا ىبتلا دمحم

 ىخرأو هتمامع ذخأو هيك هللا لوسر قدص هنع هللا ىضر دمحم ىديس لاقف تملع

 ىضر دمحم ىديس راصو ةبذع اهل ىخرأو هتمامع سلجملا ىف نم لك عزنو ةبذع اهل

 ىضر تام نأ ىلإ هب بكري ناك ىذلا ناسليطلا كرتو ةبذعلا ىحري بكر اذإ هنع هللا

 ىنإ هل لاقو اًضيأ كلذ دعب ٍكَي ىبنلا ىأر هنع هللا ىضر فيرشلا نإ مث هنع هللا

 ةبذع هتمامعل لمعي نأو ديعصلا لاجر نم لجر عم ةرامإ ىفنحلا دمحم ىلإ تلسرأ

 دقو .ه | هنع هللا ىضر ايؤرلاب دمحم ىديس ربخأو ةدم دعب ىديعصلا لجرلا لصوف

 هتلزنم ةعفر ىلع ةلادلا هبقانم نم اريثك اهيف ركذ ةلفاح ةمجرتب هنع هللا ىضر همجرت

 بابش نحنو ةيبطقلا انب ترم دقل هللاو لوقي هنع هللا ىضر ناك هنأ ركذو هماقم ولعو

 دمحم ىديس لجن ليعامسإ خيشلا ىديس ناك لاقو لجو زع هللا نود اهيلإ تفتلن ملف

 نيعبرأو اتس ةينابطقلا ةجرد ىف ماقأ هنع هللا ىضر خيشلا نإ لوقي هنع هللا ىضر ىفنحلا

 هفصو ىف هلاق اممو ةدملا هذه عماجلا درفلا ثوغلا بطقلا وهو اًمايأو رهشأ ةثالثو ةنس

 نايعأو اهتمثأ رباكأو اهداتوأ رودصو قيرطلا هذه ناكرأ دحأ وهو ةمجرتلا لوأ ىف

 ىلإ هللا هرهظأ نم دحأ وهو ةباهمو اًقيقحتو اًدهرو ًالاقو ًالاحو ًالمعو اًملع اهئاملع

 بلقو دئاوعلا هل قرخو تابيغملاب هقطنأو لاوحالا ىف هنكمو نوكلا ىف هفرصو دوجولا
 نيبلاطلل ةودق هيصنو دئاوفلا هناسل ىلع ىرجأو بئاجعلا هيدي ىلع رهظأو نايعألا هل

 اوفرتعاو ءايلوآلاو ءاحلصلا نم قلحخ هيلإ ىنمتتاو قيرطلا لهأ نم ةعامج هل ذملت ىتح

 موقلا لاوحأ تالكشم لحو راطقألا رئاس نم تارايزلل دصقو هتناكمب اورقأو هلضفب

 ناكو لامحلا دوهش هيلع بلاغلا ناكو هبايثو هندب ىف ًاليمج اًفيرظ هنع هللا ىضر ناكو
 ةنس هنع هللا ىضر ىفوت هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ةيرذ نم هنع هللا ىضر

 لاق :لاق مث فِيلأتلاب هتم جرت سانلا درفأ دقو هنع هللا ىضر ةثامئامثو نيعبرأو عبس

 انبتك نم هانيوح ايف انيأر الو انعمس ام هللاو ريبكلا هخيرات ىف ىنيعلا مالسإلا خيش

 ةباحصلا دعب نيذاتسآالاو دايعلاو خويشلا رابخأ نم هيلع انعلطا اميف الو انريغ بتكو

 دنع ةلوبقملا ةعافشلاو ةذفانلا ةملكلاو ةعفرلاو زعلا نم ىطعأ ادحأ نأ اذه انموي ىلإ
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 ىطعأ املثم هفرعي ال نم دنعو هفرعي نم دنع ءارزولاو .ةلودلا بابرأو ءارمألاو كولملا

 لزني نأ ناطلسلا بلط ول هنأ كلذ نم غلبأو لاق مث ىفنحلا نيدلا سمش ىديس خيشلا

 مقي ملو هيلإ مايالا بحأ مويلا كلذ ناكل هيدي لبقيو هيدي نيب سلجي ىتح اًعضاخ هيلإ

 اًيئاج سلجي دحأ مهنم لخد اذإ ناكو هيلع اولخد اذإ مهنود نمف كولملا نم دحأل طق

 هلاوحأ ىلع فوقولا ةدايز دارأ نمو ًالامش الو اًئيمي تفتلي الو اعضاخ اًبوأتم هيتبكر ىل

 . هنع هللا ىضر هبقانم ىف ةفلؤملا بتكلاو تاقبطلا عجاريلف هنع هللا ىضر

 نوعبرألاو ةيداحلا ةالصلا

 هنع هللا ىضر ىلوبتملا ميهاربإ ىديسل

 عي م ار. <

 ءايبنألا رئاس ىَلَعَو دَّمَحُم اديس لع ىلَضَت نأ كيب كلاسأ ىَنِإ مهّللا

 "تب انف ىظفحتو ىضم ان ىل فالويب وخص موك ىلع يسم
 ةالص اهعم ركذو هتعومجم ىف نالحد دمحأ ديسلا ةمالعلا ةالصلا هذه ركذ

 ىودبلا دمحأ ىديسل نيتمدقتملا نيتالصلا ةركذ دعب ةقباسلا ىفنحلا نيدلا سمش انديس

 ىديسل ةبوسنملا ةغيصلاب مهطسوت ىف نوديرملا لغتشي نأ ىغبني لاف هنع هللا ىضر

 سمش خيشلا ىديسل ةبوسنملا ةغيصلاب وأ ىلوبتملا ميهاربإ خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا

 ال ام بئاجععلاو رارسألا نم نيتغيصلا نيتاهل ىنارعشلا مامإلا ركذ دقو ىفنحلا نيدلا

 لاقو ةراشإلا هيفكت بيبللاو كلذ دادعتب ليطن نأ انل ىمبني الو رصح تحت لعثدي

 نالحد دمحأ ديسلا ةرابع تهتنا ملسم ناسل نم جرخت ال اهنأ تددو ىلوبتملا خيشلا

 هللا ىضر ىلوبتملا ميهاربإ ىديس ىلإ ةبوستم عيماجملا ضعب ىف ةالصلا هذه تدجوو

 ىذلا ةقيرطلا ملاعم ددجمو ةقيقحلاو ةعيرشلا رحب انالومو انديس نأ اهتحت بتك دقو هنع

 ىضر ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا هردق ةلالجو هتيالو ىلع ةيدمحملا ةمألا تعمجأ

 ىلع بظاوي ىبابحأو ىباحصأ نم هفرعأ نم لك نأ تددو لاق همولعب انعفنو هنع هللا

 ةرثكو ةالصلا هذه لضف ةدايز ىلع ًاليلد ذاتسألا اذه نم لوقلا اذهب ىفكو ةالصلا هذه



 صاوخلا ىلع خيشلا ىدمحملا ثراولا خيش وه ىلوبتملا ميهاربإ ىديس اهبحاصو اهعفن
 لاق ةلفاح ةمجرتب ءايلوالا تاقبط ىف همجرت دقو ىنارعشلا باهولا دبع ىديس خيش

 هللا لوسر الإ خيش هل نكي ملو ةيالولا ىف ىربكلا رئاودلا باحصأ نم ناك اهلوأ ىف

 نم لجرلا امنإ ىدلو اي لوقتف همأ كلذب ربخيف مانملا ىف اريثك ِِيتَي ىبنلا ىري ناكو ٍةِيَي
 دق نآلا هل تلاق.هرومأ ىلع هرواشي ةظقيلا ىف هب عمتجي راص املف ةظقيلا ىف هب عمتجي

 ةوتف ربكأ ءايلوألا ىف تيأر ام ىبر ةزعو لوقي ناكو لاق مث ةيلوجرلا ماقم ىف تعرش

 ناك ولو هيلي هللا لوسر هنيبو ىنيب ىخنآو كلذل هتع هللا ىضر ىودبلا دمحنأ ىديس نم

 لأسي ناك هنأ اهنم ةريثك تامارك هل ركذو هنيبو ىنيب ىخآل هنم ةوتف ربكأ وه نم كانه

 لامعألاو ةدابعلا ريثك مهنم اصخش اًموي ىأرف مهطسابيو مهلاوحأ نع نينطاقلا ءارقفلا

 صقان ةدابعلا ريثك كارأ ىل ام ىدلو اي لاقف هداقتعا ىلع نوبكنم سانلاو ةحلاصلا

 بهذا :لاقف معن لاقف هربق فرعت لاقف معن لاقف كنع ضار ريغ كدلاو لعل ةجردلا

 نم جرخ هدلاو تيأر دقل هللاوف ىدركلا فسوي خيشلا لاق ىضري هلعل هربق ىلإ انب

 ءارقفلا خيشلا لاق اًمئاق ىوتسا املف خيشلا هادان نيح هسأر نع بارتلا ضفني .ربقلا

 لاقف هنع تيضر دق ىنأ مكدهشأ لاقف اذه كدلو ىلع كرطاخ بيطت نيعفاش اوءاج

 رصسم ىف ةينيسحلا سأرب نيدلا فرش عماج نم برقلاب هربقو عجرف كناكم عجرا
 . ىهتنا

 نوعبرألاو ةيناثلا ةالصلا

 مالظلا حابصم اهمساو ىنوشلا نيدلا رون ىديسل
 مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا ىف
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 لَضْفأ لص مُهّللا (0) َوُلفاَمْلا هرْكذ نع َّلَفَغ اَمَّلُكو َنوركاذلا َكَرَكَذ اَمَّلُك َكتاَملَك
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 مهركذ نع لفغو نوركاذلا كركذ املك مهلآ ىلعو ىيحيو ايركزو ناميلسو دواد
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 .نوُلفاَغلا

 اهتددعو اهضعب ىلإ اهتممض ةغيص ةرشع ثالث نم ةبكرم ةفيرشلا ةالصلا هذه

 عماجلاب اهتءارق بتر ىنوشلا نيدلا رون ىلع خيشلا انالوفو انديسل ىهو ةدحاو ةالص

 دقو راطقألا نم ريثكو ىرصملا رطقلا ىف هتامم دعبو هتايح ىف هنع ترشتنا مث رهزالا

 ىلاعت هللاب فراعلا ٌةِككَي ىبنلا ىلع ةالصلا سلجم ىف هدعب نم هتفيلخو هذيملت اهحرش

 ىرخأ خسن ىلع اهتلباقو هحرش نم اهتلقن دقو ىنيقلبلا نيدلا باهش خيشلا ىديس
 باهولا دبع خيشلا ليلجلا مامإلا انالومو انديس فنصملا ذيملت بزح ىف ةدوجوم ىهو

 دبع ىديس هذيملت لاق ةليلق تافالتخا عم ةيدعسلا ةيلعلا ةقيرطلا داروأ ىفو ىنارعشلا

 دهازلا دباعلا ىخيشو ىديس ىخياشم نمو ةيلوبتملا قالخالا هباتك ىف ىنارعشلا باهولا
 ةالصلا سلاجم عيمج ءىشنم ىنوشلا نيدلا رون خيشلا اًراهنو اليل هبر ةدابع ىلع لبقملا
 ىف ثكمو ةنيدملاو ةكمو ماشلاو سدقلاو نميلاو اهارقو رصم ىفف هيفي هللا لوسر ىلع

 ىودبلا دمحأ ىديس دلب ىفو رهزألا عماجلا ىف ِهيكَي هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم
 نآلا ىرمع لاقو هتوم ضرم ىف كلذ نع ىنربخأ امك ةنس نيئامث ةدم هنع هللا ىضر

 تافرع ىف ةنس لك هنوري ناكو ةوطخلا باحصأ نم ناكو ةنس ةرشع ىدحإو ةنس ةئام

 ىف ناكل ًءاسمو اًحابص هلي هللا لوسر ةرضح ىف هركذ الإ بقانملا نم هل نكي مل ولو
 سلجم ترضح ةتامعستو نيتسو ثالث ةنس تججح امل ىنإف هنأش ولع ىف ةيافك كلذ

 ةالصلا سلجم نم غرف املك ةفيرشلا ةضورلا ىف ىنميلا هللا ديع خيشلا هذيملتو هبئان

 نيدلا رون خيشلل ةحتافلا هتوص ىلعأب لوقي ىلاعت هللا ركذو ْةَيِككَي هللا لوسر ىلع

 نم دحأل اهلثمب انعمس ام ةبقثم هذهو عمسي دي هللا لوسرو نورضاحلا اهؤرقيف ىنوشلا
 ءايلوألا تاقيط ىف هركذو ىهتنا ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ اذه انرصع ىلإ ءايلوألا

 ريغتي مل ةنس نيئالثو اًسحخ ةمدخ ىخايشأ لوطأ وه هيف لاق اممف ريثك هيلع ىنثأو

 هللا ىضر ىودبلا دمحأ ىديس دلب اتدنط ىحاونب ةدلب مسا ىنوشو ادحاو اًموي ىلع

 هيف اشنأو هنع هللا ىضر ىودبلا دمحأ ىديس ماقم ىلإ لقتنا مث اًريغص اهب ىبر هنع

 قلخ سلجملا كلذ ىف عمتجاف درمأ باش وهو ِهْكَي هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم

 ةراثملا ىلع ملس نأ ىلإ ةعمجلا ةليل برغملا ةالص دعب نم ةيف نوسلجي اوناكو ريثك

 ماع ىف هلكت هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم رهزالا عماجلا ىف اشنأ مث ةعمجلا ةالصل

 فو



 مئاهبلا ىعرأ اًريغص تنك نيح نم لاق هنع هللا ىضر ئنربخأو ةئثاامثو نيعستو عبس

 لوقأو راغصلا ىلإ ىئادغ عفدأ تنكو ِةَي هللا لوسر ىلع ةالصلا بحأ انأو ىنوش ىق

 ةالصلا ىف راهنلا بلاغ عطقن انكف ِخككَي هللا لوسر ىلع مكايإو انأ اولصو هولك مهل

 دنع ٌدلَي هللا لوسر نإ رصم عراوش ىف لوقي ًالئاق ةرم تيارو ِكَي هللا لوسر ىلع
 ةسردم ىلإ بهذيلف هب عامتجالا دارأ نمف هنع هللا ىضر ىنوشلا نيدلا رون خيشلا

 تملسف لوألا اهباب ىلع هنع هللا ىضر ةريره ابأ ديسلا تدجوف اهيلإ تيضمف ةيفويسلا

 مث هيلع تملسف ىناثلا اهباب ىلع هنع هّللا ىضر دوسألا نب دادقملا تدجو مث هيلع

 تدجو خيشلا ةولخ باب ىلع تفقو املف ثلاثلا اهباب ىلع هفرعأ ال اًصخش تدجو
 لوسر تيآرف رظنلا تنعمأف خيشلا هجو ىف تهبف هدنع هِي هللا لوسر دجأ ملو خيشلا

 مسج رهظو خيشلا مسج باغف همادقأ ىلإ هتهبج نم ىرجي اًفافش ضيبأ ءام يلي هللا

 مث اهيف ىلع دكآف هئتس ىف تدرو رومأب ىناصوأو ىب بحرو هيلع تملسف يلي ىبنلا

 هلك ىرمع ىف تررس ام هللاو لاق كلذب هنعهللا ىضر خيشلا تربخا املف تظقيتسا

 سلاجم رئاس هنع تعرفتو هنع هللا ىضر هتيحل لب ىتح ىكبي راصو اذهب ىرورسك

 ديعصلاو رصمو ماشلاو زاجحلا ىف نآلا ضراألا هجو ىلع ىتلا ٍةِكَكَي ىبنلا ىلع ةالصلا

 امثإ هلبق دحأل دهعي مل كلذو روركتلا دالبو برغلا دالبو ةيردنكسإو ىربكلا ةلحملاو

 عامتجا امأو مهسفنأ ىف ىدارف ْهِْكَي هللا لوسر ىلع ةالصلا ىف داروأ مهل سانلا ناك

 هرصع ىلإ ِةنِكَي هللا لوسر دهع نم دحأ نم هعوقو انغلبي ملف ةئيزلا هذه ىلع سانلا

 خزربلا باوب ىنولعج لاقف مكلاح شيأ ىديس اي تلقف هتوم دعب هايأرو هنع هللا ىضر

 انباحصأ لمع نم رونأ الو أوضأ تيأر امو ىلع ضرعي ىتح لم.٠ خزربلا لخدي الف
 دمحم هللا الإ هلإ الو ِدِْكَي هللا لوسر ىلع ةالصلاو دجأ هللا وه لق ةءارق نم ىنعي

 ةيالملاب ىنطغ ىل لوقي وهو هتافو نم فصنو نيتنس دعب هتيأرو لاق ديلي هللا لوسر

 هئفدن هب انلزنف ةليللا كلت دمحم ىدلو تامف كلذب دارملا ام فرعأ ملف نايرع ىنإف

 هتدجوو دحاو طيخ الو هئفك نم قبي مل لمرلا ىلع اًنايرع هتيأرف ةيقسفلا ىف هبناجب

 هل تلقو ةيالملاب هتيطغف ءىش هدسج نم ريغتي مل ءاوس هانفد املثم امد هرهظ رخي اًيرط
 نإف ةبحملا ءادهش نم هنأ ىلع ليلد لدأ نم اذهو ىتيالم ىل لسرأ كوكو ثمق اذإ

 امنإو محل هل نتن الو خفتنا الو فصنو نيتنس دعب اًئيش هدسج نم لكأت مل ضرالا
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 عبس ةدم هبلقي نأ دحأ عطتسي مل ضرم ال هنأل اًيرط هرهظ نم رخي مدلا اندجو

 ىف نئي ملو طف هوأتي ملو زوملا قروو نطقلاب هانممضف هرهظ محل باذف اموي نيسمخو

 ىنارعشلا ةرايع هنم تلقن ىذلا ةدربلا حرش ىف ىودعلا ذاتسألا لاق ىهتنا ضرملا كلذ

 نمم ىنوشلا فراعلا نأ ىلع ىنارعشلا فراعلا صن ةيلوبتملا قالخالا نع ةلوقنملا ىلوالا

 .ه ا ىطويسلاو ىلوبتملاو صاوخلاك ةظقي كي ىبنلاب عمتجي ناك
 انديس ىلع ملسو لص مهللا ةفيرشلا ةالصلا هذه غيص ةلمج نم :(ةدئاف)

 تانسح ددع دمحم انديس ىلع ملسو لصو رمقلاو سمشلا نم ىهبأ وه ىذلا دمحم

 دجو رجشلا قاروأو ضرألا تابن ددع دمحم انديس ىلع ملسو لصو رمعو ركب ىبأ

 ىبنلا نأ ىوألمسلا ىطعملا دبع خيشلا ةمالعلا نع ًالقن اهنع ةلوقنملا ةخسنلا شماه ىلع

 اًدادم راحيلا تناك ول هل لاقف رمع تاتسح ىل فص مالسلا هيلع ليربجل لاق ٍةَِْكَي

 نم ةنسح رمع لاقف ركب ىبأ تانسح ىل فص لاقف اهترصح امل اًمالقأ رجشلاو

 كرابت هللا نم امو ىربكلا نئنملا ىف ىنارعشلا باهولا دبع ىديس لاقو ركب ىبأ تانسح

 ةرثكو ىلاعت هللا ركذ ةرثكل ىسفن ىلع تيعو ذنم ىردص حارشنا ىلع هب ىلاعتو

 هللا تلأسف ىغولب ماع ةثامعستو ةرشع عبرأ ةنس نم كلذو ِهكَي هللا لوسر ىلع ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ انيبأ ماقم ىفو نكرلاو بابلا نيب كلذ ىنقزري نأ ىلاعت

 ىنقزري نأ لجو رع هللا ىلاؤس نم ةجحلا كلت ىف بحأ ءىش نكي ملو بازيملا تحتو
 زاف هلغش ِةللَكت هللا لوسر ىلع ةالصلاو ركذلا لعج نمف ىلاعتو كرابت هنم اًماهلإ كلذ

 دحأ هدنع سيلو مظعالا ديسلا وه ىلاعتو كرابت هللا نال هتمحرو هللا لضفب نيرادلا ىف

 دحاأل هيف هلأس ءىش ىف ًالاؤس هل ىلاغت دري الف ِةُلكَي هللا لوسر نم لضفأ طئاسولا نم

 نأ لقعلا نمف هدنع مظعألا ريزولا مالك دري ال ناطلسلا نأ ناسنإلا ملع اذإ هتمأ نم

 ىور دقو ةرخآلاو ايندلا ىف هجئاوح هل ىضقيل ريزولا باب نع حربي ال ةجاحلا بلاط

 قبن هلك قبط امهيديأ نيب ناكو اًرفعجو ةزمح تيرآ لاق ديلي هللا لوسر نأ ىناربطلا

 الإ هلإ ال الاقف لاوقألاو لامعالا لضفأ نم اًتدجو ام امهل تلقف هنم نالكأي دجربزلاك

 رمعو ركب ىبأ بح الاق اذام مث تلق هللا لوسر اي كيلع ةالصلا الاق اذام مث تلق هللا

 ىلاعتو كرابت هللا دنع انل :ةطساو ِهيِكَك هللا لوسر نأ امكف .ىهتنا امهنع هللا ىضر

 09و



 لوسر دتع انل ناك اذإ بداآلا نمؤ َةْيِلكَي هللا لوسر دنع انل-:ةطساو رمعو ركب وبأ كلذكف

 رثكاو اهئاضق ىلإ برقأ كلذو اهيف ٍةَِكَي هللا لوسر الأسيل امهلأسن نأ ةجاح فَي هللا

 امهنع ىلاعت هللا ىضر رمعو ركب ىبأ ةطساو ريغب ليت هللا لوسر انلاؤس نم ابدأ

 امهيلإ تهجوت اذإ كتوص امهعامس دعبتست نأ كايإو امهعم بدألا قيرط ئطختف

 نأب اوحرص دقو قيرطلا خايشأ عيمج نم نيقيب اًماقم مظعأ امهنإف ظفلت ريغ نم كبلقب
 دقو هلمأتف ماع فلأ ةريسم امهنيب ناك ولو هل هديرم ءادن عمسي نأ خيشلا طرش نم

 ههركي ناك اذإ ام فالخب ةلوهسب هتجاح ىضقي اًناسنإ بحي ناك اذإ ريزولا انبرج

 ىف كجئاوح ءاضق ةلوهس تدرأ نإ ةصلاخلا ةبحملا مهبحو طئاسولا ىحخأ اي مدخخاف

 وهو كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هللاو هب قلختلا ىلع لمعاو كلذ مهفاف ةرخآلاو ايندلا

 .اهفلؤم نع هللا ىضر نملا ةرابع تهتنا نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيحلاصلا ىلوتي

 نوعبرألاو ةثلاثلا ةالصلا

 مام سا # سعا ا 0-00 6 شا مءرم6 م سل سس ساو سا م ع8
 تّقترا هيفّو «راونألا تَقّلَقناو ءرارسألا تقشنا هنم نم ىلع لص مهللا

 2 2 ا فاو ليل لع ل رق ع 2 يلوا تم د ل قفل 12 كل ين علا م

 قباس انم هكردي ِمّلَق موهفلا تلءاضت هلو .قئالخلا رجعأف مدآ مولع تلزتتو «قئاقحلا
 م هيما 2 <> مع ِ 2-2 .٠ ظررا ما هل  عاع وي سل ساس

 ءراونأ نضيف ثورجلا ضايحو ٠ ةقلوم  هلامجب هرب تركلملا ضايرت ««قحلال الو
 يمه شم رع ع رع نم رع م مسه سس اه نا ف _ 2 ا نص رس لس رس 000

 ءطوسوملا ليق امك بهذل ةطساولا ًالول ذإ ءطونم هب وهو الإ ءىش ألو . ةقفدتم
 سا معلا م 2 2 مع ةوعأ 2ع 0 كا 2
 كباجحو ؛كيلع لادلا عماجلا كرس هنإ مهللا هلهأ وه امك هيلإ كنم كب قيلت ٌةالص
 00 ءوماع 0 ه عمار ع ملا هر ك2 ر6 مل هضم ص « سس ياه سم رئعخادث جلع

 هايإ ىتفرعو «.ةهبسحب ىنئققفحو ءهبستب ىتقحلا مهللا «.كيدي نيب كَل مئاقلا مظعألا

 5-5 ل "8 02# ". 2 سارع 2 ص 2 » ير 8 ع8 سرع #8 - يلم م يل

 هليبس ىلع ىنلمحاو ءلضُفلا دراوم نم اهب عركأو ءلهجلا دراوم نم اهب مّلسأ ةقرعم

 1-0 سا مم ساق يع 5 يسرع عا ل هم هرم 5-5 مسه رم مي: ع. ٠ ع سها -

 ماو ءءء مم امم .٠ م ل . .٠ م6 . ل 0 2 ل 2

 ىرأ آل ىتح ةدحولا رحب نيع ىف ىنقرغأو ديحوتلا لاحوأ نم ىنلشناو ةيدحألا راحب

 رس هحورو ىحور َةايَح مظعألا باجحلا ٍلَعجأَو اهب الإ سحأ آلّو دجأ الو ْمَمْسَأ الو

 مك



 “ل

 حفل لا 1 ا لوألا ّقَحْلا قيقَحَتب 0 ا ا

 ىنيب عمجا و كَل كب ىنديأ و كل كب ىَبرصُنأ ايرَكَو َكِدْبَع َءاَدَن تعمّس اًمب ىئ ادن

 داَعم ىَلِإ كدارل َنآرَعْلا َكِيَلَع صرف ىذا نإ هللا هللآ هللآ َكِرْيَغ َنْيَبو ىتبَب لُحَو 0

 ىَلَع نوُلصُي ُهمَئاَمَو هللا نإ ط 0104 اَدَشَر اَنرمَأ نم ال ميه ُةَمْحَر كندل نم انتآ اَنبَ»ٍ

 (974 اميلست اومَلسَو هيلع اوُلَص اونمآ نيذّلا اهي اي بلا

 تاذ ةروهشملا غيصلا لضقأ ىهو شيشم نب مالسلا ديع ىديس ةالص هذه

 ةالص هتسبث ىف ردلا ةيشاح بحاص نيدباع دمحم ديسلا :ةمالعلا لاق ميظعلا لضفلا

 ةميقتسملا ةيّئسلا ةقيرطلا ىذ هيلع لادلاو ىلاعت هللاب فراعلا بطقلا مامإلا خيشلا

 فيرشلا ديسلا انالومو انديس بسحلا ليصأو بسنلا فيرش ةميظعلا ةيّئسلا لاوحألاو

 لص مهللا ا ويت يضل لاو كارا ا اير ا دل

 ىلخنتلا دمحأ باهشلا اهدروأ دق .خلإ راونالا تقلفناو رارسألا تقشنا هنم نم ىلع

 ىلبابلا دمحأ خيشلا نع اهذخأ هنأ ىلخنلا ركذو امهيتبث ىف ىنينملا باهشلا هذيملتو

 برغملا ةالص دعبو ةرم حبصلا ةالص دعب اهأرقأ نأ ىنارمأو لاق ىبلاعثلا ىسيع خيشلاو

 دعبو بريغملا دعبو حبصلا دعب تارم ثالث أرقت قيلاعتلا ضعب ىف تيأرو لأق ةرم
 اهتءارقبو ىلاعت هللا الإ هتقيقح ملعي ال ام راونألا نمو رارسألا نم اهتءارق ىفو ءاشعلا

 رمألا رسيم ردصلا حورشم صالخإو قدصب اهثراق لزي ملو ىنابرلا حتفلاو ىهلإلا ددملا

 هللا ةيانع نيعب اًظوحلم هرومأ عيمج ىف ميظعلا هللا ديبأتب ديؤم ءادعألا عيمج اظوفحم

 رهظتو باحصالاو لآلا ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر ةياتعو باهولا ميركلا

 شخيو هلوسرو هللا عطي نمو ىوقتلاو صالخإلاو قدصلا عم اهيلع ةموادملاب اهتدئاف

 ةقيرطلا خياشم نم نيفراعلا رباكأ ضعب داز دقو .ه ا نوزئافلا مه كئلوأف هقتيو هللا

 اًحايص ةيلعلا هتقيرط لهأ اهؤرقي ةفيظو اهلعجو اهب اهجزم ةفيرش تادايز اهيف ةيلذاشلا

 . مهب هللا انعقن ءاسمو

 )١( فهكلا ةروس 0 :

 ه7 : بازحألا ةروس (؟) .
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 نوعبرألاو ةعبارلا ةالصلا

 رئاس ىف ىراسلا ٌرسلاَو ّىتاّذلا روثلا دَّمَحُم اديس ىَلَع كِراَبو لس لع هللا

 ا . تافصلاو ءاّمسألا

 ىلذاشلا نسحلا ىبأ ىديسل ىتاذلا رونلا ةالص هذه ىواصلا دمحأ ىديس لاق

 اهركذو بركلا جيرفتل ةئامسمحن اهتدعو ةالص فلأ ةئامب ىهو هب ائعفنو هنع هللا ىضر

 نع اًقباس اهتذخأ ةليلج ةالص ةيفيك لاقف ىتابارشلا تيث نع ًالقن هتبث ىف نيدباع نبا

 مهللا ىهو نيفراعلا ضعبل اهبسنو ىرداقلا ىدادغبلا دمحأ ديسلا هللاب فراعلا انخيش

 ىلعو تافصلاو ءامسألاو راثآلا عيمج ىف ىراسلا ىتاذلا رونلا دمحم انديس ىلع لص

 ىلذاشلا مامإلل اهنأ هل تاولص ىف ىولملا دمحأ خيشلا ىديس دافأو ملسو هبحصو هلآ

 هذهو دست ا للنع صقنو ةدايزب اهنكلو بركلا كفل اهنأو ةالص فلأ ةئامب اهناو

 ىف ىراسلا رسلاو ىتاذلا رونلا دمحم انديس ىلع كرابو ملسو لص مهللا اهتروص

 مهللا ظفلب هل تاولص ىف ةليقع دمحم خيشلا انخيش اهركذو تافصلاو ءامسالا عيمج

 عيفج ىف هرس ىراسلا رسلاو ىتاذلا رونلا دمحم انالومو انديس ىلع كرابو ملسو لص

 .ه ا اميلست ملسو تافصلاو ءامسألاو راثآلا

 نوعبرألاو ةسماخلا ةالصلا

 مر مصاص همم صم 5003 م هرعا رس يي لاس ل سس عسل 6 ىلا سلع

 ةريخ اي كيلع مالسلا هللا ىبن اي كيلع مالسلا . هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 ام



 ساس فرع ساس دا سا ص ع هرج صرع 6 ْ هسا معن سس اص فرس م

 اي َكِيَلَع مالَسلا ءهللا بيبح اي كّيْلَع مالَسلا .هللا قل ريش اي َكِيَلَع مالسلا .هللا
 ساص 6 م 5 لمس سرع سس 2 لص رع صرع سرس 2 لسا ص اص رسم سام هع 5

 مالسلا ءرهاط اي كِيَلَع مآلسلا رهط اي َكِيَلَع ماللا ءريشب اي كِيَلَع مآلسلا ءريذَ
 ماش رمي دش ياش هع سم 8 سم ميلا سا «اسرس عع 2 هساع © شا م اص هرب

 ببر لوسر اي كيلع مالسلا ءمساَقلا ابأ اي كيّلع مالسلا ,ةمحرلا ىبَن اي كِيَلَع

 تالا ل 0 6 : تالَخْلا رْيخ اي كيلع السلا ءَنيَيبلا متاخو نيلسرملا ديس اي َكِيَلَع مالسلا :َنيِمَلاَعْلا
 5 7 0 ُ وع 2217 2 كا سا م سا جيبو 86 ع دلي ل < .هةزع- نعت #0 2 ل

 يل لهأو و تكتيلع عم 1 1 م كتيب لهأو كلآ كيلع مالسلا ؛نيلجحملا رْغْلا دئاق اي كيّلع مالسلا ءَنيعمجأ

 دبع عمو ءايزالأ رئاس ىلطو كيل السلا ٠ئيتنبأ كباحنصآو كركم كجاوزأد
 ىّلصَو هتمأ نع الوسرو ايل ىَرَج ام لّضفأ ان هللا وسر اَي هللا كاَرَج ؛نيحلاّصلا هلل

 ىَلَع ىّلص ام بْيطآو لَمْكأَو لضفأ لفاَغ كِركذ نع َلَفََو ركاذ َكَرَكَذ املك َكِيَلَع هللا
 هدبع كّنَأ دهشأو هَل كيِرش آل هدحَو هللا الإ لإ آل نأ ُدَهْشَ «َنيِعَمَجأ قْلَخْلا نم دَّحأ

 ةمألا تحضتو ةلامألا تيداو ةلاصرلا تغلب دق كنأ دهفأو قل نم هتريخو رع

 ىلا مومحم اَماَعَم هئضناو ةليصقْلاَو ةليسولا هنآو مُهّللا ؛هداهج قَح هللا ىف َتدَهاَجَو

 كلوُسَرَو كدْبَع دَمَحُم ىَلَع لص مُهَّللا َنوُنئاَسلا ُهلآَي نأ ىنَبْنَي ام ةياهن هنآو ُهتدَعَو
 5 6 اي“ ضب ل م كر 558 2و ع ريع 0007 هاو“ هو

 ميهاَربإ لآ ىَلَعَو ميهاربإ ىَلَع َتيَلَص اَمَك هتيرْخَو هجاوزأو دمحم لآ ىَلَعو ىمألا ىبنلا
 - -- لص ع ةرص سل ساس هنو ل 2 ةدامو يمس دعب سب 2 يع 2 «هم مما و

 ميهاربإ ىَلَع تكراَب امك هتيرُخو هجورأو دمحم لآ ىَلَعَو ىمألا ىبنلا دمحم ىَلَع كابو
 .هيحَم ديو كَ نويلَعْلا ىف ميهاربإ لآ ىَلَو

 هترايز دنع ْهْلِكك هيلع ةالصلاو مالسلا ةيفيك ىلع ةلمتشملا ةفيرشلا ةالصلا هذه

 ىأ فقيو مالك دعب هنع هللا ىضر لاق هكسانم ىف ىوونلا نيدلا ىيحم مامإلا اهركذ

 لالجإلاو ةبيهلا ماقم ىف فرطلا ضاغ ربقلا رادج نم هلبقتسي ام لفسأ ىلإ اًرظان رئازلا

 هترضحب وه نم ةلزنمو هفقوم ةلالج هبلق ىف اًرضحتسم ايندلا قئالع نم بلقلا غراف
 اي كيلع مالسلا هللا لوسر اي كيلع مالسلا لوقيف دصتقي لب هتوص عفري الو ملسي مث
 وأ هذه ظفح نع زجع نمو اهعمجأب ةيفيكلا هذه هزكذ دعب لاق مث اهرخآ ىلإ هللا ىبن

 كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي كيلع مالسلا هلقأو هضعب ىلع رصتقا هنع هتقو قاض
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 ىبتعلا نع انياحصأ هاكح ام لوقي ام نسحأ نمو هنع هللا ىضر لاق مث ملسو

 اي كيلع مالسلا لاقف ىبارعأ ءاجف ِخيِكي ىبنلا ربق دنع اًسلاج تنك لاق هل نينسحتسم

 هللا اورفغتساف كوءاج مهسفن أ اوملظ ذإ مهنأ ولو 8 لوقي هللا تعمس هللا لوسر

 اًعفشتسم ىبنذ نم رفغتسم كتثج دقو 4 اميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو

 :لوقي أشنأ مث ىبر ىلإ كب

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تتفد نم ريخ اي

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربقل ءادف ىسفن

 مدقلا تلز ام اذإ طارصلا ىلع هتعافش ىجرت ىذلا عيفشلا تنأ

 ملقلا ىرج ام مكيلع مالسلا ىتم ادبأ امهاسنأ الف كابحاصو

 ىبتع اي لاقف مونلا ىف ٍخكَي هللا لوسر تيأرف ىانيع ىنتبلغف فرصنا مث لاق
 ىف ىكملا رجح نبا ةمآلعلا لاق .ىهتنا هل رفغ دق ىلاعت هللا نأب هرشبو ىبارعألا قحلا

 . كسانملا هذه ىلع هتيشاح

 حلاصلا فلسلا ةريس وه كلذ نأو ِدلكلَي هب لسوتلا بلطل لدي امم :(ةدئاف)

 ةئيطخلا مدآ فرتقا امل لاق ِدْيِللَي هنأ هححصو مكاملا ةجرخأ ام مهريغو ءايلوألاو ءايبنألا

 دمحم تفرع فيك مدآ اي لاقف ىل ترفغ ام الإ لي دمحم قحب كلأسأ بر اي لاق

 تيأرف ىسأر تعفر كحور نم ىف تخفنو كديب ىنتقلخ امل كنإ براي لاق هقلخأ ملو

 فضت مل كنأ تفرعف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال اًبوتكم شرعلا مئاوق ىلع

 ذإو ىلإ قلخلا بحأل هنإ مدآ اي تقدص ىلاعت هللا لاقف كيلإ قلخلا بحأ الإ كمسال

 ىذمرتلاو ىئاسنلا جرخأو كتقلخ امل دمحم الولو كل ترفغ دقف هقحب يىنتلأس

 توعد تئش نإ لاق ىنيفاعي نأ هللا عدا لاقف ٍحلكَي ىبنلا ىنأ (ريرض ًالجر نأ هححصو

 اذهب وعديف هءوضو نسحيف أضوتي نأ هرمأف عداف لاقف كل ريخ وهف تربص تئش نإو

 ىنإ دمحم اي ةمحرلا ىبن ِةْي دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ىنإ مهللا ءاعدلا

 ٠م



 ماَقف دازو ىقهيبلا هححصو ىف هعفش مهللا ىل ىضقتل ىتجاح ىف ىبر ىلإ كب هجوتأ

 نيذلا ءايبنالاو كيبن قحب هئاعد ىف ركذ ديلي هنأ ديج دنسب ىناربطلا ىورو رصبأ دقو

 نم هريغب وأ لَو هب هجوتلاو عفشتلاو ةثاغتسالاو لسوتلا ركذ نيب قرف الو ىلبق نم

 نإ © ةيآ ةءارف فنصملا هركذ ىذلا مالسلل مضي هنأ مهضعب نسحتساو لاق مث ءايبنألا

 لوقل ةرم نيعبس دمحم اي كيلع هللا ىلص مث 26074 ىبثلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا
 ةجاح مويلا كل طقست مل نالف اي كيلع هللا ىلص كلم هيداني هنأ انغلب ءامدقلا ضعب

 ىف ةمرحلا لحم :مهضعب لوقو همساب ْخِْكي هئادن ةمرحل هّللا لوسر اي لوقي نأ باوصلاو
 كلذ نأل ثيدحلا ىف رمام دري الو اًمحبو ًالقن دودرم مالسو ةالص هب نرتقي مل ءادن

 . ىهتنا هيف نذإلاب د هحيرصتل ىنثتسم

 نوعبرألاو ةسداسلا ةالصلا

 كتاولص عيمجب . ةيلسرلا ةيدهملا ةيداهلا «ةيوبتلا ةرْضَحْلا ل . ىلع كس ل
 2# 2 ل وع عما 2 مر هرم

 اعدام ىف اهل ةياهن . ةالص لب : تاَموُعَمْاب ءروراعلا عيمج قرغتست ة ةالص «تاماَتلا

 ةويعتملا تنادشلا ل راب اندم ديس اي ىلا اذه ىَلَع كلذك ِمُلَسَو ءاهدادمإل عاطقا لَو
 هيلع تراد ىَنلا ٌةَميِعيْلا ا ا .دوُلوُمو دلاو ؛ 1 1 ا ءدوجولا نم

 آل َكَتاَكرَب :تارمجلاو نيضّرألا ةقارشإ لَم ىذا روثلا تناآو : تاكوكملا فاَنصأ

 كْيَلَع َتَمّلَس ٌراجشألاو ”اجبحألا ١ ىصقتست ُدَدَعْلا امدح ل كئازجعمو ؛ةئضحل

 عذجْلاو 0 سب ب نم رخو رجفت ءاعلاو « كيدي نيب تقطن ُةئماّصلا تاناريصلاو

 ةكرابملا كتّتعبب «كِيتْفش نبي نم لب تلح هَحلاَمْا رفا كْيْلِإ نَح كقارف دْنَع
 ف وجو ةفاطلالا اًنْلمَُش ةلماشلا َكَمَحَريَو :نادعلاو فنشلاو خسملا ّنمأ

 لس هت صرف سس ريع ع هل تر ا

 ,ةرهاَط ةسدقم كتحيِرش «رهاظ اي نِطاَب اي رخآ اي وأ اي رهط اي روُهط اي «باَجحْلا

 نطاَبْلاَو ماَتْخْلا ىف رخآلاو واظْلا ىف. ملا تن «ةرهاظ رهاب َكُئاَرِجعُمو

 ءلاَمَكلا لهأ م مامإو ء«لصوْلا بيطخخو ءٍلضْمْلا عماج َتْنَأ «راوثألاب رهاظلاو «رارسألأب

 )١( باّرحألا ةروس : 63.
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 ىّلعْلا دومحملا ماَقَمْلاَو ؛ نمظعلا ةعاقشلاب نعوم سملاو «لآلجلاو لامجلا بحاصو

 ايو فاّيسألا د داس اديس ايف .دوُجْلاو رفا مركلاَ دوما دمحلا ارم سأل

 هرم

 ردك .تاّئيسلا نرفع ىف كيب َنوُلَسوَتي .ةاصعلا َكَنيِوَلوَم ديبع ُداَبعلا هيلإ دتمسأ دنس

 ا اي ءَتاَمَمْلا دعبو لجألا ءاضقنا دنعو الا هذه ىف .تاجاَحلا ءاضقو تاروعلا

 اًنكسآو « تاع ع ضقأو 7 «تاجردلا ان عّندأو ؛ تاوعدلا ثم لا كدنع ههاجب
 ذا 0

 انلعجاو «تادَماَُمْلا تارضح ىف ٍميِرَكْلا كهجو ىَلِإ نظل احبك تالا ىلعأ

 بابرأو تاَرِجْعُمْلا لمآ نيقيدصلاو نبيل نم مِهِيَلَع تمصلا نيا مَ ُهَعَم

 َنيِمَلاَعْلا بر اي نيمآ ءاضّقلا ىف فلا َمَم ةّيفاَعْلاَو دفعا ال بهو ؛تاَماَرَكلا
 - هريس شم 2 ع2

 كِيَلَع مالسلاو ة ةالصلا هللا ىلع كمركأ ام ءهللا لوسر اي كل ماللسلاو ةالصلا اي كيلع

 ءهللا لوسَر اي كّيلع ْمالَّسلاَو ٌةالصلا ا ل ا كام

 السرلا ءايينألا ءهللا لوس اي َكِيَلَع مالّسلاَو ةالصلا هللا دنع كب تعْفَشَت د هلذلمألا

 ءهللا لوُسَر اي كِيلع مالَسلاَو ةالّصلا ا ل ل

 مالسلاو ةالصلا هللا مهو تح ةداهشلاو بِيَغلا ٍمَلاَع ىف مهلا ىلا 8 ءاّيلوألا

 مالسلاو ٌةالصلا هللا هيأ كتجحب َماَقَو َكَتجَحَم ىف كَلَس نم هللا ل

 مالّسلاو ةالصلا .هللاو ىإ كب ءادتقالا ِنَع ضرع نَم لوُدْحَمْلا هللا لوسر اي كلَ
 سام ةمر

 للا لوفر اي كي مالا ةالصلا هللا عطا دق كعاطأ َنَم « هّنلا لورا كيلع

 كبانلا نتأ نع فلا لوسر اي كِيَلَع مالّسلاَو ةالصلا «هللا ىّصَع دَقَف َكاَصَع ْنَم

 ىف هبوُنُذ لحر طَح ْنَم ءهللا لوس اي كيلع مالَسلاَو ٌهالصلا هللا هلَبَق السوَتم
 اقئاخ كَمرح لخد نم ؛هللا لوس اي كيل مالَسلاَو ةالّصلا هللا هَل َرفَع كتابت

 هي يعي

 َكهاَج لايذأب ( قلعو كباتجب دل نم هلل لومر اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا هّنمأ

 نم بخُي مل كّلمآو كلا ف هللا لوس اَي كِلَع مالسلاو ٌةالّسملا للا هرعأ

 ساس »© سس م هل

 «هللا لييتتر ا كِيَلَع مالثسلاو ةالستملا .هللاو آل كلضق
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 لل 22

 ىف كي انلسوت ءهللا لوصر اي 2 ةالّصلا هلا دنع كراع كتعاقشل انلمأ

 « هللا نر اي كيلع مالسلاو ةدلَصلا هللا هالوت نمم 0 0 ىسع لولا

 راع سا سا هيل هس وو رم م

 هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالّصلا «هللاو اشاح سْطَمْلا فا آو ٍلمألا | خولب وج رن

 ىَلِإ اًنتَليسَو اَي كيل مالسلاو ةالصلا ءهللا يقل مركأ اي كياَبي َنوُفقاو كنأ نم لوم
 ا ساس هير را ل

 «هّللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا لوس اي لوس اًنَكَراَق دقو ات هللا

 ا ا اا نوعحَي م

 مام © هيعاش

0 

 هللا 17 1 لا ها ذأ , اغا ُدالَمْلا تنأو ؛ ثايغلا ا "تن هللا ىلع كتايحب
0 2 00 

 ةدلَّملا .هللا اي كيم مدلل ا . هللا لوُسَر اي كيل ملْسلَ ا

 ما ا هريرع رغما نأ عا رخل همم يل

 ةالص هللا ةيموميد د تَماَد ام َكِيَلَع مالسلاو ةالّصلا هللا بيبَح اَي كْيَلَع مالسلاو

 ىَلَع مالّسلاو الملا لا كلر تساوي انعاضرت امالسو

 اني يميجم نع راو مهّللا ؛نيعمجأ ةكئالمْلا رئاس ىلعو نيلّسرمْلاَو ءايبنألا

 ةباَحمملا َةْيقَب ب نو لَو نافع نو َرَمُصَو ركب ىبأ ملَسَو هلع هللا ىلم دس 00

 ا ا اَمْيأ َكِيَلَع ُمالَلا «نيدلا ٍمْوَي ىَلِإ ناسحإب مهل َنيعباَتلا عباتو نا
 8 هر رهط را مل هلا

 . نيمآ َنيِمَلاَعْلا بر هلل دَمَحْلاَو نيلسرمْلا ىَلع مالَسَو تارم ثالث هتاَكرِيو هللا

 هللا ىضر ىلذاشلا بهاوملا ىبأ ريهشلا فراعلا ريبكلا ىلولا انديسل ةالصلا هذه

 لك ىف اهتءارق نم عنام الو مهترايز دنع ةيوبنلا ةرضحلا مامأ نورئازلا اهأرقيل اهفلأ هنع

 نم اهيف امب هبطاخي ٍةككو هللا لوسر ىدي نيب هنأ ئراقلا رضحتسيو ناكمو نامز
 ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا ىلصملا لوق ىهو ةالصلا تايحت ىف مالسلا ةغيص نإف تاباطخلا

 دعب هئع هللا ىضر اهحتتفا دقو ِةتِككَي هل باطخ ليبقلا اذه نم ىه هتاكربو هللا ةمحرو

 .ةيسدقلا ةيهلإلا ةينابرلا ةيلكلا ةرودلا حتاف انيلإ لسرأ ىذلا هلل دمحلا هلوقب ةلمسبلا

 مهللا ةيدمحألا ةلمكملا ةلماكلا ةيدمحملا ةماعلا ةصاخلا ةيكسملا ةيدنلا ةيربنعلا ةمتاخلاب

 امنإو ةلدمحلا هذه اهل مضي نأ اهأرق نمل ىغبنيف .خلإ ةيوبنلا ةرضحلا هذه ىلع لصف

 لاوحأ نم ةذبن ركذب سأب الو دجاو سن ىلع تاولصلا هذه نوكتل اهلوأ نم اهتفذح

 مو



 اذه دوصقم نع جرخي ال هنع هركذأ ام عيمج نأ عم هردق ةفرعمب اهردق فرعيل اهفلؤم

 باهولا ديع خيشلا انالومو انديس لاق .اهبساني امو ِدْيِفكَي ىبنلا ىلع ةالصلا نم باتكلا

 "ىلاعت هللا ىضر ىلذاشلا بهاوملا ىبآ دمحم خيشلا ىديس مهنمو هتاقبط ىف ىنارعشلا

 هنع هللا ىضر ىطعأ راربالا نيحسارلا ءاملعلاو رايخالا ءالجألا ءافرظلا نم ناك هنع

 هلو ةيندللا ةقئافلا بتكلا فلأو ةينابرلا تاحشوملا لمعو ءافولا ىبأ ىلع ىديس ةقطان

 قوذلاب هبحاصل دهشيو هلثم فلؤي ملو عيدب باتك وهو ةفئاطلا مولع ىف نوناقلا باتك

 «لاق مث هماقم ولع ىلع لدت ةريزغ فراعمو ةريثك اًمكح هل ركذو قيرطلا ىف لماكلا

 نإ ِدْككَي هللا لوسرل تلق لوقي ناكو كي هللا لوسرل ايؤرلا ريثك هنع هللا ىضر ناكو

 مل نم هتمظعو هللا ةزعو ْخيِلك هللا لوسر لاقف كل ىتيؤر ةحص ىف ىننوبذكي سانلا

 طخ نم لوقنم اذه اًيسوجم وأ اًينارصن وأ اًيدوهي الإ تومي ال اهيف كبذك وأ اهب نمؤي

 هللا لوسر تيأر لوقي هنع هللا ىضر ناكو ءهنع ىلاعت هللا ىضر بهاوملا ىبأ خيشلا

 لاقو ىبلق ىلع هدي عضوف ةثامنامثو نيرشعو ةسمخ ماع رهزآلا عماجلا حطس ىلع مكي
 ناكو 2١١ «اضعب مكضعُب بتغي الو» :ىلاعت هللا لوق عمست ملأ مارح ةبيغلا ىدلو اي

 نم دب الو ناك نإف ِهيِقَكَي ىل لاق مث سانلا ضعب اوباتغاف ةعامج ىدتع سلج دق

 ةبيغلا نإف باتغملل اهباوث دهاو نيتذوعملاو صالخإلا ةروس أرقاف سانلا ةبيغ كعامس

 لق ىل لاقف مانملا ىف ٍيقكَي هللا وسر تيار لوفي نع هللا نضر ناكر «ناقفاوتي باوثلاو

 لق مث اسمخ ميحرلا نمحرلا هللا مسب اًسمخ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ مونلا دنع

 الو كيلإ ىتآ ىنإف مونلا دنع اهتلق اذإف الآمو الاح دمحم هجو ىنرأ دمحم قحب مهللا

 نم لوقنم اذه هب نمآ نمل ىنعم نمو ةيقر نم اهنسحا امو لاق مث ًالصأ كنع فلختا

 لوسر اي تلقف يلي هللا لوسر تيأر لوقي هنع هللا ىضر ناكو .هنع هللا ىضر هظفل

 رثوكلا ةروس أرقت كنأل هنم برشتو رثوكلا ىلع درت ىتح كعدن ال لاقف ىنعدت ال هللا

 الو لاق مث كل هقبأف رثوكلا باوث امأو كل هتبهو دقف ةالصلا باوث امأ ىلع ىلصتو

 هلأسأو هيلإ بوتأو مويقلا ىحلا وه الإ هلإ ال ىذلا ميظعلا هللا رفغتسا لوقت نأ عدت

 اذه كمالك ىف للخ عقو وأ كلمع تيأر امهم ميحرلا باوتلا وه هنإ ةرفغملاو ةبوتلا
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 لاقف كي هللا لوسر تيأر لوقي هنع هللا ىضر ناكو ءهنع هللا ىضر هظفل نم لوقنم

 باوث ىل كئاطعإب لاق هللا لوسر اي كلذ تبجوتسا مب هل تلق فلآ ةئامل عفشت تنأ ىل

 لمكال كي هيلع ىتالص ىف ةرم تلجعتسا لوسقي هنع هللا ىضر ناكو «ىلع ةالصلا
 لص مهللا لق لاق مث ناطيشلا نم ةلجعلا نأ تملع امأ ِةِيِككَي ىل لاقف اًقلأ ناكو ىدرو

 كيلع امف تقولا قاض اذإ الإ ليترتو لهمتب دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 ىهف تيلص امفيكف الإو لضفألا ةهج ىلع كل هتركذ ىذلا اذهو لاق مث تلجع اذإ

 اهرخآآ ىف كلذكو ةدحاو ةرم ولو كتالص لوأ ةماتلا ةالصلاب ئدتبت نأ نسحالاو ةالص

 انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا ىه ةماتلا ةالصلاو ِةْلكَي ىل لاق اهب متخت

 دمحم انديس ىلع كرايو ميهاربإ انديس لآ ىلعو ميهاربإ انديس ىلع تيلص امك دمحم

 ىف ميهاربإ انديس لآ ىلعو ميهاربإ انديس ىلع تكراب امك دمحم انديس لآ ىلعو

 نم لوقنم اذه هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا ديجم ديمح كنإ نيملاعلا

 كخيش نإ ىل لاقف ِةيِككي لوسر تيأر لوقي هنع هللا ىضر ناكو ءهنع هللا ىضر هظفل

 نأ ةالصلا متخ اذإ هل لقو اهنم رثكيو ةماتلا ةالصلا ىلع ىلصي ىورفصلا ديعس ابأ

 ةجاح كل ناك اذإ لاقف ْهَِكََي ىبنلا تيأر لوقي هنع هللا ىضر ناكو ؛«لجو رع هللا دمحي

 هللا ىضر ناكو ءىضقت كتجاح نإف اًسلف ولو ةرهاطلا ةسيفنل رذناف اهءاضق تدرأو

 ةدربلا بحاص لوف ىف ةلداجم رهزألا عماجلا نم صخش نيبو ىنيب عقو لوقي هنع

 :ىلاعت هللا همحر

 مهلك هللا قلخ ريخ هنأو رشي هنأ هيف ملعلا غلبمف

 ملف كلذ ىلع عامجإلا دقعلا دق هل تلقف كلذ ىلع ليلد هل سيل ىل لاقو

 ىل لاقو رهزألا عماجلا ربنم دنع اسلاج رمعو ركب وبأ هعمو ّهْيِكلَي ىبنلا تيأرف عج ري

 نإ لاقف هللا لوسر اي اال اولاق مويلا ثدح ام نوردتأ هباحصال لاق مث انبيبحب اًبحرم

 ام مهل لاقف هللا لوسر اي ال مهعمجأب اولاقف ىنم لضفأ ةكتالملا نأ دقتعي سعتلا اًنالف

 ركذلا لماخ هيلع اًقيضم الومح ًاليلذ شاع :شاع نإو شيعي ال ىذلا سعتلا نالف لاب
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 ةلزتعملا ةفلاخم نأ ملع امأ ىليضفت ىلع عقي مل عامجإلا نأ دقتعي ةرخآلاو ايندلا ىف

 اي تلقف ىرخخأ ةرم هلكت هتيآرو هنع هللا ىضر لاق ؛عامجإلا ىف حدقت ال ةنسلا لهال

 دنع كيف ملعلا ىهتنم اذه هانعم .رشب هنأ هيف ملعلا غلبمف ىريصابألا لوق هللا لوسر

 بلاقلاو ىسدقلا حورلاب هلك كلذ ءارو تنأف الإو رشب كنإ كتقيقحب هدنع ملع ال نم

 لَك ىبنلا تيآر لوقي هنع هللا ىضر ناكو .كدارم تمهفو تقدص ِةّييكي لاق ىوبنلا

 ناك نإ ىلامعأ نم اذكو اذك باوثو كيلع ىتالص باوث كتبهو دق هللا لوسر اي تلقف

 نذإ هل تلقف اهلك ىتالص باوث كل لعجاف كل لاق ىذلا لئالل كلوقب هتدرأ ام كلذ

 قبأ نكلو تدرأ كلذ معن ْةّيِككَي هللا لوسر ىل لاقف كبنذ كل رفغيو كمه ىفكت

 هللا لوسر تيأر لوقي هنع هللا ىضر ناكو ءهنع ئىنغ ىنإف اذكلاو اذكلا باوث كسفنل

 نوكيو ىل لاق مث ليللاب اًفلأ ىلع ىلصي ىذلا مفلا اذه لبقأ لاقو ىمف لبقف ُهككَي

 لوقتو ىلع ىلصتو انتالز رفغا مهللا انتارثع لقآ مهللا انتابرك جرف مهللا كؤاعد

 لوسر تيأر لوقي هنع هللا ىضر ناكو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو

 له ةدحاو ةرم كيلع ىلص نم ىلع اًرشع ىلاعت هللا ةالص هللا لوسر اي تلقف َِيَِي هللا

 ىلاعت هللا هيطعيو ًالفاغ ىلع لصم لكل وه لب ال لاق بلقلا رضاح ناك نمل كلذ

 ملعي الف اهيف بلقلا رضاح ناك اذإ امأو هل رفغتستو هل وعدت ةكئالملا نم لابجلا لائمأ

 ءرشبلاك ال رشب دمحم سلجم ىف ةرم تلف لوقي هنع هللا ىضر ناكو هللا الإ كلذ

 اهلاق نم لكلو كل هللا رفغ دق ىل لاقف هيي ىبنلا تيأرف رجلا نيب توقاي وه لب
 هللا ىضر ناكو ءتام نأ ىلإ سلجم لك ىف اهلوقي لزي مل هنع هللا ىضر ناكو كعم

 نع ةرابع ىتوم امنإو تيمب تسل هسفت نع ىل لاقف ِةْيِلكك هللا لوسر تيأر لوقي هنع

 ضعب ىأرو ؛ىناري وهو هارأ انأهف هللا نع هقفي نم امأو هللا نع هقفي ال نمع ىرتست

 ٍِْلكَي هل ماقف بهاوملا وبأ خيشلا هيلع لخدق ناكم ىف اًلاج ب هللا لوسر نيفراعلا

 وه ِِلَكَي ىبنلا نإف كعم ام متكا نالف اي هل لاقف بهاوملا ىبأ ىديس ىلع كلذ صقف
 نأ دارآ نم لوقي هنع هللا ىضر ناكو ءدوجولا هل ماق الإ دحال ماق امو دوجولا حور

 بايف الإو ءايلوألا ةداسلا ىف هتبحم عم اًراهنو اليل هركذ نم رثكيلف كي ىبنلا ىري
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 .ِةَلِلَك هللا لوسر كلذكو مهبضغل بضغي انبرو سانلا تاداس مهنأل دودسم .هنع ايؤرلا

 امأ هل هللا لوقيف ةمايقلا موي دمحم همسا نمب ىتؤي هنأ انغلب لوقي هنع هللا ىضر ناكو

 ىيمس تنأو كبذعأ نأ ىيحتسا انأ نكل ىبيبح ىيمس تنأو ىنتيصع ذإ تيبحتسا

 نيب ةلفاح ةمجرتب هنع هللا ىضر همجرت دقو اصخلم ىهتنا ةنجلا لخداف بهذا ىبيبح

 اهدازأ نمف ةغطاس اًمولعو ةعفان دئاوف ةنع لقنو ةليلجلا هفراعمو ةليمجلا هلاوحأ اهيف

 هيلع هيلع ةالصلاو هللا لوسرب قلعت هل امم ماقملا بساني ام انه تلقن امنإو اهيلإ عجريلف

 .مالسلاو ةالصلا

 نوعيرألاو ةعباسلا ةالصلا

 امهنع هللا ىضر ىركبلا نسحلا ىبأ نب دمحم ىديسل

 امهباقعأو امهفالسأ نعو
 .ىلعألا ٠ كبيبحو ىهبألأ : كرسو .ىتسألا كرون ىلع مكس لص مهللا

 «ةيتوُكَلَمْلا دهاَشملا د ءبرُقْل له ةلبقو علا 1 ةطساو رامقذألا كّيفصو

 0 هب ا ل ىذْلا بيَغَلا ناسلا ديا لّزألا ناَّمْجَرَت ةّيمويَقلا رارسألا حول

 هللا نان :ةياَمْحرل راوثألأب ةئيزملا ةروصلا ةقيقحو «ةينادرَفلا ةقيقَحلا ةروص

 مَ نم دم نم ةيقّلتملا ىناكمإلا ربها ةيلباَق ريس هلع ةرايلا صّيخملا

 ةياَغ ءهبرق بتارم ىف 2 ليمكتلا لي ٍليعْفَتب ره نطاَبْلا دمحم ا دع دمحو

 ار ندر جوا ريا ةيادب ٠ هان 0 0 لص ولا ةرولا قرط

 را 0

 مّمِه ىَهعم :ةرهازلا ءرآونأ عم اول نم هب اهل فرعي ام الإ هتقيقَح نم ٌيشَرَمْلا سوُلا

 سس يما ع ه رد

 تحيط دكر ٍنيِدَّحَوَمْلا راّصبأ ىم ىمرم ٠ عئابطلا ملاع ٠ قوق ا كو نيستا

 وتلا هَ هس ةارسم نم الإ بلقل ف نسا ىلجتا آل « عماجلا رسلا ةده كا
 "م

 ملا/



 «قفحمْلا ىعقشلا ٌرثوْلا َوهَو «هركذ تاّنرب الإ نسل ىَلَع ريِمآَرِم ىَلعي الو ءقلطملا
 ماعص ©

 هبت نع رْألا ست ىف رجم هلل ةئرضم أ نم لك ىلَع لهجلاب موْكَحَسلا
 م
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 ةرجش ىنج «ىدبأ لصأ لك هب مي امب هئامن ل عيمرتملا ىنادحلا علا .ىدمحملا
5 

 ءلاَمَكْلا لاَمَك هب ىلا ع معنو هللا دبع ,ٍمدعْلاَو دوجولا ىتَحسُن صال مّدَقْلا

 ىلع هللا ىَلِإ ىعادلا ءلاّصفنا لو لاصتأ الو داَمّنأ لو لوُلَح الب هللاب هللا دباعو

 الفلا للملا ني نيلعَو تادلاكوتلع لترا ديس ءاجرألا يش ءٍميقَتسُم طارص

 تاَيلَجتلا لاَمَج ىَلَع ملَسَو لص (مُهّللا) ٌميحَر اي ندحر اَي هلا اَ هٍميلستلا فرشأو

 ءريكألا] رعلا تابايَغ ىف كب + نطابْا : ةيئافطصالأ تاّيَلَدَتلا لالجو .ةيصاصتخالا

ةرضحلا زيزع رمل ديملا قراشم ىف ةلووشب رهاظلا
 ةكلمَملا داطل ةيدَمُصلا ة 

 «كتافصو تائامنن و .ةيدَحألا

 كل اب ىف لفل نمد و حرس .اج "لسلك ىكرأ هم اس
0 

 2 وم ع هع .ء ساه سار 2ك ل 7 ف سا اه ملمس

 كتفرعمب هلم تعتمو ءعمجلا راحب ةيدمحملا هتيصوصخ ةّملكب َتَقَلَتَو ةانارسأ
 أ

 لس ع ل

 ءدَحأ لك ايئاَذ ا عأت هماقم نع ترخأو «عمسلاو رصبلاو ْبَلَقْلا كباطخو كلامجو

 انيس «يقطانلا كتمْكح نآسل .قفاَححلا َكتزع ءاول ءدَدَعْلا رْثو لا لاي

 يس ميحر اي نحر اَي هللأ اي ءهيزحو هيثراوو هتعيشو ءهبحصو ا ىلعر ةدحم

 كدِبع ةصلا كَلَقْلا طيحم ٍرَكَرَمو + ىئمظعلا ةطاحإلا ةرئاد ىّلع ناك لس

 ىف كب ةّرعلا كلاَمَم اطلس .ةلدابع نم الح هله مل امي كامولع نم صمْخسلا

 شيج دئاق حا رمأ ىنادمصلا ٍنيمَتْلا حايرب تَمْطالَت ىذا كِراَوْنأ رحب رحب + .كدآلب ةَفاَك

 عيت ىلع اكليمأ كعلم َةَقاَك ىَلَع كتفي «هجاوُقأ ' كيلإ كب تراست ىذا رى
 ريس اس

 هتافص هانتبكأ نع زجعلاب فارتعالأ ِهْيَلَع ءانَّثلا ىف ديجُملا دجملا ةياغ نم .كتيِرَب
 لمص رص نع ريم مم ]ا

 لك ديس ليسو اًنديس «هتابهو همراكم ىلع دمَحلا 0 ىلإ لصي 5 ْملاَبَمْلا 0 ٌةياَهنَو

 «هداريإو ةرادصإ كَل كب دمحلا نم يجوتسا ىذْلا َكدَمَحُم «ةدايس هيلع كَل م

 َنيِدَلا هداّبع ىلع مالسو هلل دمحلا ٍماَحفلا هئارور 8 :راطملا هباحصأو ما ركلا هلآ ىَّلَعَو
 عا ع
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 بر كبَر َناَحْبس لوقي مث تارم عبس تاولصلا ىلات ةيآلا هذه رركي ىأ اعبس ىَفْطصُأ

 ام ةحتافلا أرقيو َنيِملاَعْلا بر هلل دَمَحْلاَو نيلسرمْلا ىلع مالسو نوُفصَي مَع ة ةزعلا

 تن كني بْن ميلَمْلا عيمسلا ْتْنأ كام لب ابر لوقيو تاولصلا هذه : 1

 ءاَيِينألا نم هناوخإ ىَلَعَو دّمَحُم اًئدّيَس ىَلَع ّمّلَسَو هللا ىلصَو ميحرلا بالا
 مس ءرهام

 .نيمّلاعلا * بر هلل دمَحْلاَو «نيلسرمْلاَو

 نوعبرألاو ةنماثلا ةالصلا

 ةيركبلا تاولصلاب ةفورعمل
 كرون ( نم نوئكملا ١ كتندارإ رسو ءيطعألا كتياده ريثب ب كلأمأ ىُنِإ مهلا

0 

 رك ءىَقْللا كلاس نيب درجملا كروُتو «ءىش لك لبق كل كنم َكِراََحُم ءسلطملا

 مارجأ هروث نم تنك كار مكب ىذا كلَ فرو كوس هب طحي مل ىذّلا

 لس

 اًنرمأو ءاًميِركَتو اًميظعت كشرع رح نوفاضلا هب تناطت :كآلمألا ( لكايهو كآلفألا

 اوُمآ نيدذلا اهُيأ اي ىبثلا ىلع نوُلَصُي هتكنالَمَو هللا نإ ١) كلوي يلع ملسلاو الصلب

 لدمح ءاول ككذم تحت ىف هماَح قوق ترشَتو 0 اميلست اومَكسو هيلع ونص

 قحاب كئايفصأ ىلع هَل تذخأو «كمزع ةوُقب كناطْلَس شوج ديداتص ىَلَ هدو

 نإ كلامجب سو لوما هع عَ بو كلو "كْمو كب" هتبرقو ؛لوألا ٠ كققاثيم
 كم 6 رم م مام

 روث ىف ول كح «ىلدتلاو وبدلا برق ِنيَسوُق باقي هيقضخو «ىّلِجَتلا رهظَم

 سرع ع ١ رس مصص ص رص يع ١١ تع # يبا كس .١١ لللر# © سا | سلا | سرع سي

 0 نكرم م فقتل ءامسآلاو فورحْلا قئاقح مَآ هي تفرع «٠ «ىمظعلا كتيهولأ

 «كئاَمْمَت صئاصتخحب كفيل هِبَسي لّصّنا ِنَم ّالِإ َكْيَلِإ لصو نم لّصَو امو هب
 10 زفة ا

 رارسأ نم هب تْلصَف امي ب هَقْلْضَتَو «كباتك ىف هرمعي توعنم مظعأ «كنآلآ تاّضويفَو
 ما ص

 ممم س7

 رم رئاود رود 4 د تمّتخو ةَلآلِجْلاَو هوبا قباس باربأ اثق هي تحقق ؛ كباطخ

 اع ا

 تاديشو ءكرمأل عمضخنف كيل ةيدوبعلا ةّبسنب هتديسَو ءكركذ عم م ةركذ تعقرو ؛ةلاسرلا

 ,55 : بازحألا ةروصس(١)

 م



 لأ بز طك دل كلم ةكممو «قربكلا كتطيحب طوخَملا كشرع منار

 ةماركلا جاقب هر لح فرش ؛ كلآلج تاقدارس نم هضلاو الع ايدل
 م ةماشف م

 رحب رحب «نيعمجأ قلَخلا ىَلِ كرمآب ثوعبملاو «نيلسرمْلاو ءاّيبنألا نب :َهَّلْخْلاَو ةبحملاو

 يبل علا بحل مسالا رهاقلا كح فيسو «رارسألا جامي مطاتملا كب
 فوك شا بالا را ليس رخل نال هوما لدتا الا
 نأ .لأس نمل بيجملا تنأو كب َكِيَلِإ لسونآو .لوألا ماسلا هب كلأسأ ءميحرلا
 مّلعأو هنلزنمب قرد كنا رمل هتاّدو كتالي قيلت لع ع ملَستو ىلصت

 ما ساس
 سا ممل يع

 فاّكلا نيب نيب ةرمأ نم ا امو ناك ام ىلع از .توُتظلا هكر ل اددع هتافصب
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 0 هب كرذأ د ىدْمَحمْلا هددمب + ىندمت 5 نآو رك نك ءىشلل رو «نوثلاو

 للا حل ه ا عاس م

 رمعيو ءانعألا رش نيو اقوشنت نوكأ «ىتاهج عيمج ىف هب سنأتسأو . ىتاهجوت

 ءديحؤوتتلا ةّملك رآ رسأ نع اًمجرثم ىناسل قلَطنُيو :قرخألاو ىلوألا ةينعت غيار

 هم م

 .ديِجَما ديما تنآو محملا نع هب ىذتسأ ام يَا ستفألا كمْلع نم ملأ

 ةَئباَعلا ءايشألا قئاقح ىتريصب ٍرَصَبِب رصبأو ةيدمحملا هترظتب ىتريِرس ةآرم 1

 2 ل ةرص َرْمْظآَو .واركلا بنر جِواَدَم جرام ىلع مهب ىقرألا «َةَيِلَعْلا

 مامر هيام هع

 تير «مالسلا دوعي كيلإو ماسلا كنَمَو مالسلا تنأ ٠ كَنِإَف ياخلاب دبملا ىف و ار

 َتْمَسْنأ َنيِذَّلا ْعَم هللا ان اًلعجلاو «نيدهاشلا مم اًنبتكاَف لوسرلا اًعبتاو تل اَمب اًنمآ

 براي اًقيفر كلوأ حو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم ٍمِهِيَلَع

 مُهَتفْفَو نيا: كبزح نم اًنلعِجأَو «نوكسلاو ةكرحْلا ىف َكِرصنِب اًنرصناو «َنيمَلاعْلا

 ,200ه َنوُحلْفَمْلا مه هللا بزح نإ الأ ظ كلَ زرح ىف لخدتل «نونكملا كياتك مهفل

 06 هرقل اواكو مآ نيذلا نوني مها مِهِيلع فرخ الهلل ءارأ نإ الأ

 و .204 ميحّرلا باوَشلا تنأ كنإ انيَلع بتو ميلعْلا عيمّسلا تنأ كْنِإ انم لّبقت انبر )»

 مادة س7

 : ةلداجملا ةرونس قفز

 8-0 237 : سنوي ةروس (؟)
 .78١وا171/ : ةرقبلا ةروس (6)
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 هبحصو هلآ ىَلَعَو دمحم اًندّيَس ىلع هللا ىَّلَصَو هينا ىلعلا هللاب الإ رق الو لَوَح

 سلع لع كاع ل

 :نيملاعلا بر هلل دمحلاو اًميلَت ملسو

 نوعبرألاو ةعساتلا ةالصلا

 ةرخآلاو ايندلإ لهأ ديس ىلع ةرهازلا تاولصلاب ةامسملا

 ثيح نس بيحلاو ء سدقألا روثلاو «سفنألا ٍداَمَجْلا ىلع ملَسَو ( لص مُهّللا

 ةقيقح نع ةقيقحلاب ىلاَعَممْلاَو ؛لّرألا باتك 5 ٍمجرتم «ةيتوهأللا ىف دارملاو ةيوهْلا
 ا و

 ىف ةّيراسملا كلا . ىلوألا ٍصوُصْخَسْلاَو "ىلغألا سنجلا «لثملا هناك ىتح تلا
5 
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 شوق حولو « وكلا رارسألا رب روص حور دوك لكل م ةككلاو ءدوجوم لك
 كام

 لمحتب خداقلا شرعا ءدبألا ناسلو دَدَعْلا رْثو كدمحأو َكدَّمَحُم «ةيدَحألا مولعلا

 راّيغالا ٍمَلظ ٍللظ ىَلَع َكِرْهَت ناطْلَسي كعمل ا لَك ىتاذلا ءاوعسالأ ةَملَك

 « تارابتعالا عيمجلب ٠ تامر رح را َيَلَع ىلا ةطقنلا «ضراعم ا

1 00 
 ءهبحصو هلآ ىلعو «تاراشإلا الو ههنك كردي آل ىَنَح سدا جوان ىف دصاصلا

 ام لمكأو بحت ا كففاب مستو لص ان كلاسأ ىنِإ مُهّنلا . نيمآ ديرو هضيشو

 رونو ءرارسألا حول .ديِرَمْلا رئاود ةَطَقنو .ديحؤوتلا لهآ مامإو ءد ء«ديبعْلا كيس ىلع دير

 > 0 راونأ رهظمو ء«لركلا ناسلب ديالا رباتم بيطختو «راصمعألا لأ ذالمو «راونألا
 د 7

2 
 م

 رش اًضرلا تآلزتتل عساولا ءانيكحتو انيس فيت ةح لكب ٍمئاَقْلا ءِلَكَمْلا توسان ىف ةقيشح

 0 ةيدوبعلا كلاسم كلاس ءاقابستساو و ”ىيلإل ل ةمزأ كلام ءاميظعتو

 ىَلَصْمْلا ءهيلَمَجْلا دماتتملا قافآ نا «ةيلاَمَكْلا ٍرِهاَظَمْلا د هرج نال اندست و

 تاصاصخخأ رهاوج رهاوزب ىّلَحمْلا «كتافصو كئاَّمسأ ٍعماوج ىف كدنع كب كَ

 رس نما رمل «رئاظنلاو ءابشثألا نع هوب ىف نَلْطَمْلا ٍرْثوْلا «كتارضَح ارا

 ىحاَم ميِلَعْلا دّيبملاو ٠ ءويجرلا بألا ءرهاظلاَو نطَاَبْلا ىف هماَقَم هاناَدَم نَع هلا رسل
 روثلا رهاب ربا  "ىناطيشلا هي يوما تايب ٍمطاَق «ِنيقيلاو حا عاَمشب ماهَرألا ٠ َتاَمَلَظ
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 ٍيَكَحمْلا ر ٍركذلاو ءموفألا طارصلاو ءمركألا ٍمَفَضُمْلاَو مظعألا مفاسشلا «نيِبمْلا

 ٍريَمَتَمْلا «ةّينادرَقلا قئاَقَحْلا سبالَمب ىَلَجَتَمْلا «صتألا ليلدلاو جالا حلاو

 امي تاّئئَكلا تار محلا .كتوقب اًهاَوُق ءايشألا ىلع ظفاَحلا «ةينابرلا نوئشلا ةرفصب

 يتلا حم ناحل صاصتنخالا بدك كتر هوُجولا ىلإ مدا نم ترب هب
 تو عشا الو نول مرثلا هياوقغلا اج اهل تدكتس يتلا لهامملا عت راسل
 ا ماركا كقلتخ نم ترسو تهم لف لوصوم كروب كرو

-_- 

 .لاعفنالا رئاود ى ةّضوُرفَمْلا ةطقنلا لامك ىّهَتنَم الا كِناَفوُلَخَم ( نم تيفخأو

 لاوفألا ىف رَدَقْاَو ءاّضقلا تاو ِلباَقْلا دوجولا مس ُهَلَمْشُي نأ حصي اَم ادم

 ارب ام ىَلَع فراذلا َكلْصَقَو :ةيهلإلا كتطيح الامم ىلع فراولا كلط .لاعفألاو

 رسو .ىوتعملا ءاوتسالا ريرس «َةْيِلَعْلا كتاّضويف نم تْئش -ئش اًمِب تن أ تن تْيَح نم

 كقلَخ لمكأ :ًالامجإو ًاليصفت واتلل : ةوعذلا ٍلماش ينمملا ئدحألا رّثكْلا رئ أرسم
 مام اس

 ترم هلضفبو .تآلرلا َترْفَع هلجألو .تارشعلا تلقا هي نم الامن ليفت

 .ىّلعألا لَمْ تفدخأ ؛ هلو ءَتاَماَقَمْلا فئارش كرمع هركذبو .تاومسلاو نيضرألا

 ها ءئىَش ّلُك ىلع تفَقنأ هتك ىف تعدو ان اممو «ىلوألاو ةرخآلا ىف تين هيلع

 كياقم صارخ ميج ىلع لمَ هذ ُهتفنحو هلع تلزم هلا يلم هول

 كيفصو كاع كييبحو كلوسرو كيبنو كدبع دَمَحُم اًنديس ؛هلامك كوُلمو سدقألا

 ىداَهْلاَو .كتجح' ناّسلب قطانلاو ؛كتوعَد دابعأبب , عئاقلاو َهلاَضَترمو 0 د

 كلو قاقآ بكاوك هئاروو هبحصو هلآ ىَلَحو كيِدَ امل كنذِإِ ىعادلاو «كيَلِإ كب
02 

 اح ىلع نيلسارتملاو «هباتج ءآرقفو ءهباب والخ :ةررهظو نوب كآلفأ موحنو

 :هليزت ماكل ( نيسياتلاو وليس ىف مُهَسقنأ نيلذاَبلاو ءهبرق ىف َنيِمِزَالَتُمْلاَو

 اهب لع ذأ نع م هراعتم ةهّرتمْلاو ءهنّلم ىف ةَقَحْلا دئاقعلا ىلع مدارس ةظوُفَحَمْلاَو

 هلل دَمَحْلاَو ؛نيمآ نيمآ نيمآ نيدلا ٍمْوُي ىلإ قحب موعابناو «هتعيرش ىف هم م
 هلل دمشالاَو نسل ىلع السر تركي اذه دمنا ١ بر كبر ناجم يلا تو

 مام »# ولا حج

 . نيمّلاعلا هير
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 ن وسمخلا ةالصلا

 حتافلا ةالص

 سا هاد

 قبس اَمِل تاَخْلاَو َقلْعأ امل ١ تالا دَصَحُم اديس ىلع كابو ملسو لمص ملل

 هباحصأو هلآ ىَلَعَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ٍميِقَتسَمْلا كطارص ىلإ ىداَهْلاَو قحلاي ّقحْلا رصاّتلاو

 . ميظَعْلا هر هرادقمو هردَق قَح

 دوجولا ةرئاد بطق ريهشلا ملعلا ملعو ريبكلا ىلولل عبرالا تاولصلا هذه

 فراعملا قئاقد ىف غلب ىتح ةيقيدصلا ماقم هنع ثرو ىذلا قيدصلا ركب ىبأ ةلالسو

 نب نيدلا سمش دمحم خيشلا مراكملا ىبأ انالومو انديس قيقحتلا تاجرد ىلعأ ةيهلإلا

 نيعمجأ مهتاكربب انعفنو امهباقعأو امهفالسأ نعو امهنع هللا ىضر ىركبلا نسحلا ىبأ

 ؛ىهبألا كرسو ءىنسالا كرون ىلع ملسو لص مهللا ىهو اهنم ىلوألا ةالصلا امأ

 فراعلا ىديسل اهحرش نم اهتلقن دقف اهرخآ ىلإ ؛ءىكزألا كيفصو .ىلعألا كبيبحو
 ةدع ىف حرشلا اذه شماه ىلع بتك دقو هنع هللا ىضر ىركبلا ىفطصم ديسلا هللاب

 هيلإ راشملا هفلؤم هخيش ىلع هآرق ىسورعلا دمحأ هبتاكو هبحاص نأب حرصي ام عضاوم
 هذه لضف امأ طبضلاو ةحصلا ةياَغ ىف ةخسنلا هذه تناك كلذلو هنع هللا ىضر

 هل دوهشملا ىركبلا دمحم ىديس اهيحاص نأ اًقرشو ًالضف اهافكف اهتيزمو تاولصلا

 ةرابع هذهو ميلكلا ليلخلا بيبحلا ةلاسرلا بحاص نع اهاقلت دق ميدقتلاو ةينابطقلاب

 دعب هتبث ىف نيدباع نبا ةمالعلا لاقو روكذملا هحرش ةمدقم ىف ىركبلا ىفطصم ديسلا

 لاق ىسدقلا ىريدبلا دمحم خيشلا هللا ىلو ىديس تبث نع ًالقن رشعلا تاعبسملا هركذ

 نم بيترتلا اذه ىلع موي لك اهؤرقي نم كقنت رشعلا تاعبسملا هذهو ىريدبلا ىنعي
 زرحو تائيسلا عيمجل تارفكملا نم ىهو رشحلا موي ىفؤ ايندلا ىف كلاهملا عيمج

 مخفالا ذالملاو مظعألا ذاتسالا تاولصك عفنلا ىف ىهف تافآلا عيمج نم نيصح

 ىقيدصلا ىركبلا ريبكلا دمحم ىديس ىئاذنمصلا ثوغلا بطقلاو ىنايرلا فراعلا

 تاولصلا كلتو ةينسلا تاماركلاو ةيلعلا سافنأالا بحاص نيسحلا طيس ىرصعشألا

 وه امك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءالمإ نم روكذملا ذاتسألا اهاقلت دق تايلعلا

 4م



 .روبحلاو دصاقملا لينو ءروفغلا هللا نم برقلا ديزمو ءروجالا نم اهئراقل مكف روهشم

 مث نيدباع نبا لاق ءروبعلاو ةيركبلا تاداسلا كلس ىف هلوخد الإ هل نكي مل ولو

 هنإف اهعجاريلف هيلع عالطالا بحأ نمف ءروبزملا هتبث ىف اهمامتب ىريدبلا ىنعي اهركذ

 ةيآف نورفاكلاف صالخإلاف قلفلاف سانلاف ةحتافلا ىه رشعلا تاعبسملاو .ها ءروهشم

 الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس مث اًعيس اًعبس ىسركلا

 ىدلاولو ىل رفغا مهللا مث اًعبس ةيميهاربإلا ةالصلا مث اًعبس ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 لعفا مهللا مث اعبس تاومآلاو مهنم ءايحألا تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤمللو

 انالوم اي انب لعفت الو لهأ هل تنا ام ةرخآلاو ايندلاو نيدلا ىف ًالجآو ًالجاع مهبو ىب

 فوتولا ةدايز دارأ نمو اًعبس ميحر فوءر ميرك داوج ميلح روفغ كنإ لهأ هل نحن ام

 .ىواصلا فراعلل اهحرش عم ريدردلا تاولص ةمدقمو ءايحإلا عجاريلف اهدئاوف ىلع

 فنصملا لوق دنع هللا همحر حراشلا لقن ةالصلا هذه حرش دئاوف نم :(ةدئاف)

 هللا دبع ابأ اي كلام مامإلل لاق نينمؤملا ريمأ رفعج ايأ نأ ءافشلا نع برقلا لهأ ةلبقو

 هنع كهجو فرصت ملو لاقف وعدأو ْةْلِلي هللا لوسر لبقتسأ وأ وعداو ةلبقلا لبقتسا

 لاق هب عفشتساو هلبقتسا لب ةمايقلا موي ىلإ مالسلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو

 .ه ا ةيآلا (1) 4 مهسفنأ اوُمَلَظ ذإ مهن ولو » : ىلاعت هللا

 نمحر اي هللأ اي هنع هللا ىضر فنصملا لوق دنع حراشلا ل٠ :(هنم ىرخأ ةدئاف)

 فقوو زكارم ةئالث ةيوبنلا تاولصلا هذهل ىلاعت هللا همحر فلؤملا لعج دقو ميحر اي

 امنإ هلعلو حتفلا بزح ىف هدلاوب ءادتقا ةثالشلا ءامسألا هذهب ىناشلاو لوألا زكرملا ىف

 ةبسنلا هذهب صاوخ اهلو ركذلا ةعيفرلا ةلمسبلا ءامسأ اهنأل ركذلاب ءامسألا هذه صخ

 .ه ا ركذلا حتتفا اهب ذإ ةرهاب ةيزمو ءركفلا ال فشرلاو فشكلا لهأ صاوخ دنع

 ىهو ةيناثلا ةالصلا امأو ميحرلا نمحرلا هللا مسبب حتتفا دقو نآرقلا وه ريخألا ركذلاو

 ىلإ مسلطملا كرون نم نونكملا كتدارإ رسو مظعالا كتياده رنيتب كلأسأ ىنإ مهللا

 ةيركبلا تاولصلا ىلع ةيبرلا تاحفنلاب ىمسملا اهحرش نم اًمضيأ اهتلقن ىنإف اهرخآ

 )١( ءانلا ةروس : 54.
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 طخب حرشلا اذه رخآ ىف بوتكمو هركذ مدقتملا ىرسكبلا ىفطصم ىديس ريبكلا فراعلل
 هنع هللا ىضر فلؤملا ىدي نيب ةدافتساو اًحيحصتو ةءارق غلب هتروص ام ىسورعلا دمحأ

 تيهذ دقو نيتسو ةئامو فلأ ةنس همداخو هعبات ىسورعلا دمحأ بتاكلا هتاكربب عفنو

 ةالصلا هذه فلؤم مساب حيرصتلا عقي مل اهدعب اميفو حرشلا اذه نم ىلوألا ةقرولا

 كلذ لجألف ةيركبلا تاولصلا ىلع ةيبرلا تاحفنلا حرشلا ىأ هتيمس فلؤملا لاق امنإو

 الكو اهلبق ىتلا ةالصلاك ىنعملا ةلازجو ظفللا ةحاصف نم ىلعالا لحملا ىف اهنوكلو

 ىركبلا دمحم ىديسل كلت نأ ققحت دقو ةدحاو ةعومجم ىف دحاو فلؤمل امهيحرش

 .هنع هللا ىضر هل ىه اًضيأ هذه نأ ىسفن ىف عقو دقف

 ةوق الو لوح الو اهرخآ ىف فنصملا لوق دنع روكذملا اهحرش دئاوف نم :(ةدئاف)

 هيفو ىلع نع ىمليدلا هاور ىذلا ثيدحلا ىفو حراشلا لاق ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 الو لوح الو ميحرلا نمحرلا هللا مسب لقف ةطرو ىف تعقو اذإ ىلع اي رمن نب ورمع
 هدروأو اعوفرم ربكالا قيدصلا هاور ىذلا ثيدحلا ىفو .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 اولوقي كتمأل لق - لجو زع - هللا لوقي ريسبكلا عماجلا ىف امك هدنسم ىف ىمليدلا
 هللا عفدي مونلا دنع (رشعو ءاسملا دنع اًرشعو حابصلا نع ارشع هللاب الإ ةوق الو لوحال

 امأو ىبضغ ءوس :مونلا دنعو ناطيشلا دياكم ءاسملا دنعو ايندلا ىولب حابصلا دنع مهنع

 اهرخآ ىلإ سدقالا رونلاو .سفنالا لامجلا ىلع ملسو لص مهللا ىهو ةثلاثلا ةالصلا

 دقو هباقعأو هفالسأ نعو هنع هللا ىضر ىركبلا نسحلا ىبأ نب دمحم ىديسل اًضيأ ىهف

 باهشلل ىفطصملا ىبنلا ىلع ةالصلا ىف افنحخلا كلاسم باتكو ىه ةعومجم ىف تدجو

 ةرئاد بطقل .ةينادمص فراوعو ؛ةينامحر سافنآ هذه اهلبق بوتكمو ىنالطسقلا
 نب دمحم خيشلا انالومو انذاتسأو انديس نيفراعلا جات ءدوهشلا ةذتاسأ ردبو .؛دوجولا

 نم نيملسملا ىلعو انيلع داعأو ءامهحيرض رونو ءامهحور هللا حور ىركبلا نسحلا ىبأ

 اهيناعم ةماخضو اهظافلأ ةقاشر ىف لمأت نمو تهتنا نيمآ ةرخآلاو ايندلا ىف امهتاكرب

 هذه علطم نأ ملع نيتقباسلا اهيتخأ نيبو اهنيب لباقو اهبيلاسأ ةحاصفو اهبيكارت ةغالبو

 ريبكلا بطقلا هيبال اهنأ لمتحيو دحاو رحب رردلا هذه ردصمو ةدحاو ءامس سومشلا
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 ىف عقو طلغلا نوكيو نيفراعلا جاتب بقلملا وه هنآل ىركبلا نسحلا ىبأ دمحم ريهشلا

 رباكأ نم هنع هللا ىضر وهو نسحلا وبأ لوقي نأ هقحو نسحلا ىبأ نبا بتاكلا لوق

 ريثك هب هفصو امك قلطملا داهتجالا ةجرد هيف غلب دقف ملعلا امأ ءاملعلا دارفأو ءايلوألا

 هردق ةعفر اهنم ملعي هل ةدحاو ةبقنم ىلع اهرثآ نم رصتقنلف ةيالولا امأو نيفلؤملا نم

 ىديبعلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا لاق كي هلوسر دنعو هللا دنع هبرق ةدايزو هتلزنم ولعو
 ىبأ خيشلا ذاتسآلا ةدلاو تناكو قيدصلا لآ رئاشب ىف قيقحتلا ةدمع باتك بحاص

 هناحبس هللا تدبع اهنأ اهل عقو امو تامئاصلا تامئاقلا تادياعلا نم ىركبلا نسحلا

 تقصب اهنأ اهل دهع ام ضيبألا عماجلا حطس قوف ةولخ ىف ةنس ةرشع ىنامث ىلاعتو

 تناك اهنأ هنع هللا ىضر نسحلا ىبأ اهدلو عم اهل قفتا دقو هل ةمرح عماجلا حطس ىلع

 تلاز الو كلذ وحنو سبالملا ىف روهظلاو ةفحملا وحن ىف ةرايزلاو جحلا هيلع ركنت

 لاق نأ ىلإ اهمارتحا ىف غلابي وهو نمزلا نم ةدم تضم ىتح كلذ ىف لوقلا هل ظلغت
 لكَي هللا لوسر كنيبو ىنيب لدعلا مكحلا نوكي نأ خيشلا تنب اي كيضري امأ اًموي اهل
 هللا ءاش نإ نيرتس اهل لاقف تلق ام لوقت ىتح تنا نمو بضغلا اهارتعا دقو هل تلاقف

 ىف تأرف ةليللا كلت تمانف ذاتسالا لاق كلذع نم ىنحيريو كراكنإ ليزي ام ىلاعت

 ادج ريبك ليدنق اهيفو ةميظع ةريثك ليدانق هتضوربو ىوبنلا دجسملا ةلخاد اهنأك اهمانم

 تتفتلاف نسحلا ىبأ كدلول اذه اهل ليقف اذه نمل تلأسف ةروصو اًنسحو اًءوض اهمظعأ

 نيب اهسبل ركتت ىتلا ةرخافلا ىبايشب انأو ىتتآرو ِِلكَي ىبنلا تارف ةفيرشلا ةرجحلا وحن

 نم لذعلا ىل زربق فيرشلا عضوملا اذه ىف اهسبلي ىسفن ىف تلقف تلاق هيدي فيرش
 هنع هللا ىضر ذاتسالا لاق هللا لوسر اي بوتآ تلقف هيلع راكنإلا ببسب ةفيرشلا ةرضحلا

 لاقو ه1 هجوي تلذع الو ىلع راكتإلا ةيئاش اهقرطت مل ههييرات ىلإ دهعلا كلذ نم

 ينعي ةضرتلا عولقلا زياش عاطل ىفز كعاو عرعتلا ديحب ىديم هدلو جرت

 نم الو ءاملعلا نم دحأ ىلع لفطتي هعدي ملو نسحلا ىبأ هنلاو نع ةينابرلا مكحلا

 نيسمخو ةعبرأ نع ةئامعستو نيسمخو نيتتثا ةئس هنع هللا ىضر هتافو تناكو نيفراعلا

 الصلا امأو .ىركبلا دمحم ىديس روكذملا هدلو هركذ امك اًموي نيسمخو ةينامثو اًماع

 ريس مل متاخلاو قلغأ امل حتافلا دمحم انديس ىلع كرايو ملسو لص مهللا ىهو ةعبارلا

 الص ىمست اهنأ ريدردلا درو ىلع هحرش ىف ىواصلا دمحأ ىئديس ركذ دقف اهرخآ ىلإ
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 ال هرمع ىف ةدحاو ةرم اهب ىلص نم نأ ركذو ىركبلا دمحم ىديسل بسنت اهنأو حتافلا

 مهضعب لاقو هللا نم ةفيححص ىف هيلع تلزن اهنإ برغملا تاداس ضعب لاق رانلا لخدي
 هيلع هللا بات موي نيعبرأ اهيلع مواد نم فلأ ةئامتس ليقو فالآ ةرشع لدعت اهنم ةرملا

 ىبنلاب عمتجا نينثالاو ةعمجلاو سيمخلا ةليل ىف ةرم فلأ اهالت نمو بونذلا عيمج نم

 ةينأاثلا ىفو ردقلا ةروس ىلوألا ىف أرقي تاعكر عبرأ ةالص دعب ةوالتلا نوكتو هلك

 دوعب ةوالتلا دنع رخبيو نيتذوعملا ةعبارلا ىفو كلذك نورفاكلا ةثلاثلا ىفو كلذك ةلزلزلا

 هتعومجم ىق هللا همحر نالحد دمحأ ديسلا ذاتسالا اهركذو .ه اا برجف تتش نإو

 ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا فيرشلا ديسلا لماكلا بطقلا ىديسل ةبوسنم اهنإ لاقو

 نم ريثك ركذ دقف طسونملاو ىهتتملاو ئدتيملل عفان وه امم ىهو لاق هنع هللا ىضر
 موي لك اهيلع بظاو نم نإو بابلالا هيف ريحتت ام بئاجعلاو رارسألا نم اهل نيفراعلا

 ملعي ال ام راطوألا ءاضقو راونألا نم هل لصحو بجحلا نم ريثك هل فشكنا ةرم ةئام

 نأ ىواصلا فراعلا هلاق امك ىركبلا دمحم ىديسل اهنأ ديؤيو .ه ١ هللا الإ هردق

 ىف دئاوف ةلمج عم اهركذ هللا همحر ريبكلا ىربزكلا نمحرلا دبع خيشلا ماشلا ثدحم

 نع اًضيأ اهتذخأ ىركبلا دمحم ىديسل اهبسنو ىسدقلا ىريديلا خيشلل هتزاجإ ةمتاخ

 لخدو هرمع ىف ةدحاو ةرم ةالضلا هذه أرق نم لاق ذاتسألا اهبحاص نأ لقنو مهضعب

 قلغأ امل حتافلا دمحم انديس ىلع لص مهللا ىهو ىلاعت هللا ىدي نيب ىنضبقي رانلا

 ىلعو هيلع هللا ىلص ميقتسملا كطارص ىلإ ىداهلا قلاب قحلا رصانلا قبس امل متاخلاو

 لبق فطع واو الب ىهو ىربزكلا ةرابع تهتنا ميظعلا هرادقمو هردق قح هباحصأو هلآ

 . ىداهلا لبقو رصانلا

 دئاوفلا ىأ اهنمو ةروكذملا هتزاجإ ىف ىربزكلا نمحرلا دبع خيشلا لاق :(ةدئاف)

 نع هنع هللا ىضر ةديرب نع ميكحلا ىذمرتلا هجرخأ ام وهو مهضعب نع اًضيأ هتذخأ ام

 نهدنع ىلاعت هللا دجو ةادغ ةالص لك ربد دنع تاملك رشع لاق نم لاق هنأ ْهْيِلكَي ىبنلا

 .ىنمهأ امل هللا ىبسح «ىنيدل هللا ىبسح «ىرخألل سمخو ايندلل سمخ اًيزجم اًيفكم

 ىبسح .ءوسب ىنداك نمل هّللا ىبسح ؛ىندسح نمل هللا ىبسح ءىلع ىغب نمل هللا ىبسح
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 ركذأ نأ تيأر دقو :بينأ هيلإو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا ىبسح .توملا دنع هللا

 دادزيل تاروكذملا تاولصلا بحاص ىركبلا نسحلا ىبأ نب دمحم ىديس لاوحأ نم اًئيش

 ناملعي اهردق .ةلالجو اهلضف ةدايز نإف اهتءارقل ةمزالمو اهيف ةبغر كلذ ىلع فقاولا

 هبتك نم ريثك ىف هنع هللا ىضر ىنارعشلا مامإلا هركذ هردق ةلالجو اهفلؤم لضف ةدايزب

 لماكلا خيشلا وه ةعوبطملا ريغ تاقبطلا ىف هلاق امف تارابعلا غلبأو فاصوألا نسحاب

 ىركبلا دمحم ىديس لماكلا نبا لماكلا ةيدمحملا حنملاو ةيندللا مولعلا ىف خسارلا

 ىلاعت هللا غرفأ نم قح ىف لئاقلا لوقي اذامو هفيرعت نع ىنغت هترهشو هنع هللا ىضر

 امك ملعن اميف هرصع لهآ نم دحال حصي مل اًغارقإ رارسألاو فراعملاو مولعلا هيلع

 رصم نم ءاملع رثكأ ةدلب ضرألا هجو ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأ سانلا نإف هل حص

 ال ام هبقانم نم فرعأو هتلالج ىلع راصمألا لهأ عمجأو هلثم دحأ رصم ىف نكي ملو

 نأملا ىف هلأق اممو .ةرخآلا رادلا ىف كلذ هل رهظيسو هعامس ىلع ناوخإلا ردقي

 نم هب ملكتي ام عمسيو ىركبلا دمحم ىديس لثم هرمع لوط ىف ىري نم ىرمعلو

 لهأ ددم نم مورحم وهف هدقتعي ملو هنس رغص عم لوقعلا رهبت ىتلا رارسالاو مولعلا

 ثيح نم هرصع ىف ىليجلا رداقلا دبع ىديسك اذه دمحم ىديس نإف هلك رصعلا

 هباتك ىف هركذو ليمجلا ءانثلا ةيلوبتملا قالخألا باتك ىف هيلع ىنثأو . ةيترملا نع ةيقطانلا

 ىف لاق قيقحتلا ةدمع بحاص لاق هعم هل تعقو ةليلج ةمارك هنع لقنو دوهعلا دوقع

 نم ةنس جح هنأ هنع هللا ىضر ىركبلا دمحم ىديس ىنعي هتامارك نمو ىردلا بكوكلا

 لاقو اهافش كي ىبنلا هبطاخ ربنملاو ةضورلا نيب سلج املف أَي ىبنلا ربق رازو نينسلا
 هنع هللا ىضر ىلذاشلا ىبرغملا دمحم خيشلا لاق :لاق مث كتيرذ ىفو كيف هللا كراب هل

 خيشلا فيرشلا جحلاب ناكو مارحلا هللا تيب ىلإ نينسلا نم ةنس جح هنآ هتاكربب انعفنو

 مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةرونملا ةئيدملا ىلإ تبهذف لاق ىركبلا دمحم

 لمع دقو ىوبنلا مرحلاب ىركبلا دمحم خيشلا تدجوف هِي ىبنلا ربق روزأ اًموي تلخدف

 اًقرشم ىلاعت هلل ىلو لك ةبقر ىلع اذه ىمدق نآلا لوقأ نأ ترمأ هئانثأ ىف لاق اًسرد

 اعرسم هيلإ تردايف اهلاح نال اذهو ىريكلا ةينابطقلا ىطعأ هنأ تملعف ابرغم وأ ناك
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 ماسجألاب ءابحألا هيلع طقاستت ءايلوالا تيأرو ةعيابملا هيلع تذحأو هيمدق تلبقو

 مهبتك ىف مالعألا ءاملعلا نم ريثك هنع هللا ىضر همجرت دقو ىهتنا حاورالاب تاومالاو

 ىف ىوانملا ةمالعلاو هتناحير ىف ىجافخلا باهشلاك فاصوالا لمكأو مجارتلا غلبأب

 ىف مكعم مكرهظأ نيب , دبع هلل نإ لوقي هنع هللا ىضر هتعمس ىوانملا هلاق اممف هتاقبط

 هاهنيو قالخالا نساحمب هرمأي مويلا ةحيبص كلم موي لك ىف هيلإ لزني اذه مكللجم

 .اهيواسم نع

 رداقلا ديع خيشلا انخيش ةمالعلا ىنثدح قيقحتلا ةدمع بحاص لاق :(ةدئاف)

 هجوتف ضرآلا نم ناكم ىأ ىف تنأو هللا ىلإ ةجاح كل ناك اذإ لاق ةهفاشم ىلحملا

 وك ايدك رلا ضيا ان يشل ىلا نيل از نيج عيسي لقو ىركملا عيسلا نقع

 .ه ا ةبرجم ىهو ىضقت اهنإف اذكو اذك ىتجاح ءاضق ىف ىلاعت هللا ىلإ كب تلسوت
 هتدالو تناك دقو ةئامعستو نيعستو عبرأ ةنس اهيف ىفوت رصم ىف هنع هللا ىضر هربقو

 هبقانم ىلع عالطالا ةدايز دارأ نمو ةئثامعستو نيثالث ةنس ةجحلا ىذ رشع ثلاث ىف

 .قيقحتلا ةدمع باتك عجاريلف مهتاكربب انعفنو مهنع هللا ىضر هباقعأو هفالسأ بقانمو

 هللا ىضر روكذملا ىركبلا دمحم ذاتسالا بقانم نم هتبتك ام ىتباتك دعب :(قافتا)

 ةيقنلا ةيقتلا ةحاصلا ىتجور نم اًمالغ توريب ةنيدم ىف ةّثملاو دمحلا هلو هللا ىنقزر هنع

 ىوذو توريب ةنيدم هوجو نم ناعجسلا كب دمحم موحرملا مادقملا دجاملا تنب ةيفص

 اكربت مراكملاب هتينكو نيدلا سمش هتبقلو دمحم هتيمسف اهيف ةميركلا ةميدقلا تويبلا

 هتينكو هبقلو روكذملا ىركبلا دمحم ىديس مساو ىلضالا دوصقملا وهو لكي ىبنلا مساب

 تبسلا ةليل نم ةثلاشلا ةعاسلا فصن ىف روكذملا ىدلو ةدالو تناكو هنع هللا ىضر

 همأ لمح دعب فلأو ةئامثلثلا دعب عساتلا ماعلا نم ةجحلا ىذ رهش نم نيرشعلاو ىناثلا

 رهش نم عبارلا ةعمجلا موي هب لمحلا عقو دقف اموي رشع ةعبسو ارهش رشع ةعبرأ هب

 عوقو ىلع انتلد ةيوف نئارفو تامالع ةلمجب كلذ انفرع دقو ىضاملا ماعلا نم لاوش

 وحنب هب لمحملا دعبو كش كلذ ىف اندنع قبي مل ثيحب نيقيب مويلا كلذ ىف لمحلا

 نم ىهو همأ تأر ثيدحلا ىف تبث امك هيف حورلا لوحند تقو وهو رهشألا ةعبرأ
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 ىهو ىلاعت هللا ءاش نإ قح ايّؤر طق ةبذك اهيلع تدهع ام ىنإف تاقداصلا تاحلاصلا

 رادقم ءامسلا ىف تلعو ةقرشم اهترشم نم تعلط سمشلا نأ اهمانم ىف تأر اهنأ

 تلمح اهنأ مانملا ىف تققحتف اهيف تلخدو اهتءاجو تلزن مث ىحضلا تقو اهولع

 ىنقزر اذإ امزاع تنكو اًدج تررسف ةليللا كلت حابص ىف ةكرابملا ايؤرلا هذهب ىنتربخأو

 ىلع تمق املف ىدادجأ دحأ بقل هنأل نيدلا رصان هبقلأو دمحم هيمسأ نأ ادلو هللا

 لبق ىتاقدصا نم اًريثك كلذب تربخأو نيدلا سمش هبيقلت ىلع تممص ايؤرلا هذه
 تامالع ترهظ لمحلا ةدم بلاغ ىه ىتلا رهشأللا ةعست ةدم لامكإ دعبو ةدالولا

 رمالا لزي ملو لاحلا اذه نم انبجع ىتح ءىجتو بهذت تراصو تبهذ مث ةدالولا

 هللا ءاش نإ نوكيس دولوملا اذه نأ ىلع لدي امو روكذملا تقولا ىف دلو نأ ىلإ كلذك

 اهيف هب تلمح ىتلا ةرملا ىف هتدلاو نم تبرق امنيح ىلأ رايخألا نيحلاصلا نم ىلاعت

 ىلمأ رصن ديدش ضرم ببسب ةرخآلا ىف تنك ام بغرأو ايندلا ىف تنك ام دهزأ تنك

 ريهشلا مامإلاو ريبكلا بطقلا صن دقو هلاوز ىلعو هيلع هلل دمحلاو ىلمع فعاضو

 دولوملا نأ ىلع هبتك ىف هنع هللا ىضر ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا انالومو انديس
 قفاو دق ذإو اهنم قلخت ىتلا ةفطنلا لوزن نيح هدلاو اهيلع ناك ىتلا ةلاحلا ىلع نوكي

 لأسأ ةجحلا ىذ ةدالولا رهشو بقللاو ةينكلاو مسالاب ىركبلا اًدمحم ىدهس هللا هقفو

 هللا دنع ماتلا لوبقلاو ةيندللا فراعملاو لمعلاو ملعلاب اًضيأ هقفاوي نأ باهولا ميركلا هللا

 ربكألا هقيدص اميسال هبحصو هلآو ةْكَو ههاجب نيحلاصلا هدابع رئاسو هلوسر دنعو

 هتاكربب انعفنو نيعمجأ مهنعو هنع هللا ىضر روكذملا ذاتسالا اصوصخ ةكرابملا هتيرذو

 روكذملا ىركبلا دمحم ىديس بقانم ىلاعت هللا ءاش نإ عمجأ نأ ىسفن ىفو .نيمآ

 هتلالس دارفأ رئاسو قيدصلا هدج ىلإو هيلإ اًبرقت هرشنأو لقتسم فلؤم ىف هلاوحاو
 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةرهاطلا



 نوسمخلاو ةيداحلا ةالصلا

 مزعلا ىل وأ ةالص

 ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونو مدآو دمحم اًنديس ىلع كرابو مّلَسو لص مهلا
 .نيعمجأ مهِيَلَع همالسو هللا تاَولص نيلسرمْلاَو ننييبتلا نم مُهَنيَب امو

 لئالد ىنعي باتكلا متخ امنأكف تارم ثالث اهأرق نم معلا ىلوأ ةالص هذه

 ىلوزجلا ناميلس نب دمحم هللا دبع ىبأ ىديس اهفلؤم نع اهحارش كلذ لقن تاريخلا

 . هنع هللا ىضر ىنيسحلا فيرشلا

 نوسمخلاو ةيناثلا ةالصلا

 ةداعسلا ةالص

 . هللا كْلُم ماودي ةمئاد ٌةََلَص هللا مْلع ىف ام َدَدَع دّمَحُم اًنديَس ىَلَع لص مُهّنلا دماو لا كاع

 لاق ةالص فلأ ةئامتسب ةالصلا هذه نأ مهضعب نع ىواصلا دمحأ ىديس لقن

 ىف نالحد دمحأ ديسلا ذاتسالا لاقو ةداعسلا ةالص ىمستو نيرادلا ةداعسل لاقتو

 اهياوث نأ نيفراعلا ضعب ركذ ىتلا ةلماكلا ةلضافلا غيصلا نمو هصن ام هتعومجم

 نيرادلا ءادعس نم ناك ةرم فلأ ةعمج لك اهتءارق ىلع مواد نم ةالص فلأ ةئامتسب

 ةمئاد ةالص هللا مللع ىف ام ددع دمحم انديس ىلع لص مهللا ةداعسلا ةالص ىمستو

 .ه ا هللا كلم ماودب

 نوسمخلاو ةئلاثلا ةالصلا

 ميح رلا_فوءرلا ةالص

 ٍميظَحل ٍقْلخْلا ىذ ميحلرلا ف وءرلا دمحم جم انيس ىلع ك راو مُلَسَو لص مُهّللا
 او ُ م نيو * < خش 2 1 م 1 هلآ ممم

 ولكل لا يا اورو مارا نعي
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 ىديس هلاق امك غيصلا فرشأ نم ىهو ميحرلا فوءرلا ةالص ىمست ةالصلا هذه

 نوسمخملاو ةعبارلا ةالصلا

 ةيلامكلاب ةروهشملا

 قيلي امّكو هللا لاَمَك َدَدَع هلآ ىَلَعَو دّمَحُم اًندّيس ىَلَع كراّبو مُلَسَو لص مُهّللا
 . هلامكب

 ةيلامكلا ةالصلاب ةروهشملا قيرطلا لهأ ةغيص هذه ىواصلا قمح أ ىديس لاق

 اهباوثو رثكاف ةئام هريغ ىف لاقت وأ ةالص لك بقع لاقت ىتلا ةمهملا مهداروأ نم ىهو

 خيشلا نع نيدباع نب دمحم ديسلا تبث ىفو .قيرطلا لهأ اهراتخا كلذلف هل ةياهن ال

 ىكلاملا ىرقملا دمحأ ةمالعلا نع هدلاو نع ىلبنحلا ىقابلا دبع خيشلا نبا بهاوملا ىبأ

 .ةالص فلأ رشع ةعبرأ لدعي ةفيرشلا ةالصلا هذه باوث نأ

 نوسمخلاو ةسماخلا ةالصلا

 ماعنإلا ةالص

 . هلاضفإو هللا ٍماَمْنِإ َدَدَع هلآ ىَلَعو دمَحُم اًنِدّيس ىَلَع كِراَبو مّلَسَو لص م4 ١

 ةرخآلاو :ايندلا ميعن باوبأ نم ىهو ماعنإلا ةالص هذه ىواصلا دمحأ ىديس لاق

 . ىصحي اال اهباوثو اهيلاتل

 َّن وسمخلا و ةسداسلا ةالصلا

 ردقلا ىلاَعْلا بييَحْلا ىمألا ىبتلا دمحم اًندْيَم ىلع كراَبو مّلَسَو لص مهّللا

 لف



 . ملسو هبحصو هلآ ىّلعو هاجلا ميظعلا

 ريدردلا تاولص ىلع هحرش ىف ىواصلا خيشلا لقن ردقلا ىلاعلا ةالص لاق

 ةليل لك اهيلع مزال نم نأ ىطويسلا مامإلا نع هتبث ىف ريغصلا ريمالا دمحم ةمالعلاو
 دمحأ ديسلا ةالصلا هذه دئاوف ركذو ْلكَي ىبتلا الإ هربق ىف هدحلي مل ةرم ولو ةعمج

 نم ريثك ركذ ىتلا ةلضافلا غيصلا نمو هترابع صنو ركذ امم طسبأب هتعومجم ىف نالحد

 ىبنلا حور لاثم هحورل فشكتني ةدحاو ةرم ولو ةعمجلا ةليل اهيلع مواد نم نأ نيفراعلا

 ضعب لاق هدحلي ىذلا وه كي ىبنلا نأ ىري ىتح ربقلا لوخد دنعو توملا دنع ديك

 ةرم ةثام ةعمجلا ةليلو تارم رشع ةليل لك اهأرقي نأ اهيلع مواد نمل ىغينيو نيفراعلا

 ىلع لص مهللا هذه ىهو ىلاعت هللا ءاش نإ ميسجلا ريخلاو لضفلا اذهب زوفي ىتح

 لاق ملسو هبحصو هلآ ىلعو هاجلا ميظعلا ردقلا ىلاعلا بيبحلا ىمآلا ىبنلا دمحم انديس

 بئاحس هيلع هللا ضاقأ ىطايمدلا نامثع خيشلا ىديس ىلاعت هللاب فراعلا انخيش ناكو

 لئاضف اهل ركذي ناكو كلذك اهاقلت هنأ ركذيو ردقلا ىلعلا لوقي ناوضرلاو ةمحرلا

 ةداير كلذ ىلع ديزيو تارم ثالث وأ ةرم ةالص لك فلخ اهتءارق ىلع بظاويو ةريثك

 ةعماج ةالصلا اهب ريصتو لئاضف اهيف نأ ركذيو هخايشأ ضعب نع اهاقلت اهطسو ىف

 مهللا اهب ىتأي ناك ىتلا ةيفيكلا هذهو ٍيقَي راتخملا ىبنلا ىلع ةالصلاو رافغتسالاو ءاعدلل

 كلضفب ىننغأو هاجلا ميظعلا ردقلا ىلعلا بيبحلا ىمالا ىبنلا دمحم انديس ىلع لص

 كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ىنعأ مهللا ملسو هبحصو هلآ ىلعو كاوس نمع

 كتمحرب مهايإو ىنمحراو نيملسملا عيمجلو ىل رفغاو ريداقملا هب ترج اميف ىب فطلاو

 هذهب ةالصلا هذه كرتي ناك ام ميحر اي ميرك اي ةرخآلاو ايندلاو نيدلا ىف ةعسارلا

 ىف ًالفن وأ اضزف ةالصلا تناك ءاوس ىسركلا ةيآ هتءارق دعب ةالص لك فلخ ةغيصلا

 ركذو ىلاعت هللا الإ هردق ملعي ال ام بئاجعلا نم اهل ىري هنأ ركذيو رفس وأ رضح

 انديس ىلع لص مهللا اهظفلو كتاذ ةمظع ردقب ةدايز ةروكذملا ةغيصلا ىف مهضعب

 ىبنلا نأ ركذو كتاذ ةمظع ردقب هاجلا ميظعلا ردقلا ىلاعلا بيبحلا ىمالا ىبنلا دمحم

 ىتأي ناك ىتلا ةغيصلا ىف كلذ دازي نأ ىغبتيف ةغيصلا كلتب هسفن ىلع ىلصي ناك لكي

 ةالصلاف ةلمجلابو ىلاعت هللا ءاش نإ رجألا ديزيل تاولصلا فلخ هللا همحر خيشلا اهب

 نيديرملا لوصوو بولقلا ريونتل عفنأ ءىش الو تناك ةغيص ىأب ةعفان هِي ىبنلا ىلع
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 ةريثك راونأ هل لصحي للي ىبنلا ىلع ةالصلا ىلع بظاوملا نإف اهنم ىلاعت هللا ىلإ

 ةماقتسالا عم ناك اذإ ًصوصخ هيلإ هلصوي نمب عمتجي وأ ٍةْلكَ#ي ىبنلاب لصتي اهتكرببو

 دارأ نمف سانلا ئلع رومألا سابتلاو نيدشرملا ةلق دنع نامرألا رخآآ ىف اصوصخو

 ةالصلاو رافغتسالاب مهصاوخو مهماوع سانلا رمأي نأ هيلعف مهداشرإو قلخلا ةياده

 . هللا همحر نالحد دمحأ ديسلا مالك .ه ا ِةِِلَي ىبنلا ىلع

 نوسمخلاو ةعباسلا ةالصلا

 هللا همحر ىدنحنلا دمحأ ىديسل

 م ل يف ١ معا هش 28ه 2

 .وهو لهأ اهَل تنأ ٌةَالَص هلآ ىَلَعَو دَمَحُم اًندّيس ىَلَع لص َمُهّللا

 ىف ىواخسلا ظفاحلا اهبسن ةيربلا ريخخ ىلع ةالصلا ىف ةّينس ةيفيك هذه لهأ اَهَ
 بقلملا ىناملا ىفنحلا ىدنجخلا دمحأ رهاطلا ىبأ لالجلا هخويش خيشل عيدبلا لوقلا هباتك
 نأ ىطويسلا ظفاحلا دافأو اهب هلاغتشال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لوبقمب

 ديسلا كلذ ركذ نيمآ اهريغلو اهل ىلاعت هللا انقفو ةالص فلأ رشع دحأب اهنم ةرم لك

 . ىيلحلا ىتابارشلا ميركلا دبع خيشلا تبث نع ًالقن هتبث ىف نيدباع دمحم

 نوسمخلاو ةنماثلا ةالصلا

 . هللا لوُسَر اي ىتكردأ ىتليح تّقاَض دق دمحم نديم ىَلَع مُلَسَو لص مُهّللا

 حلاصلا دبعلا نع داقعلا ركاش دمحم ديسلا هخيش نع هتبث ىف نيدباع نبا لقن

 قشمد ىتفم نع حالصلا اميس هيلع ًالجر ناكو قشمد ىف نطاقلا ىبلحلا دمحأ خيشلا

 كلت تابف هب شطبي نأ قشمد ءارزو ضعب دارأ ةرم هنأ ىدامعلا ىدنفأ دماح ةمالعلا

 ةغيص هملعو هنمأف همانم ىف كي هللا لوسر انديس ىأرف بركلا دشأ اًبوركم ةليللا

 هتكربب هبرك ىلاعت هللا جرفف اهأرفو ظقيتساف هبرك ىلاعت هللا جرفي اهأرق اذإ هنأو ةالص

 رخآ ىلإ دمحم انديس ىلع ملسو لص مهللا هذه ىهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
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 وهو اهرركف برك هل لصح هنأ روكذملا هخيش ىنعي ىديس ىنربخأو لاق ةقباسلا ةالصلا
 امف ةثداح ىف ةيناث ةرم اهأرق كلذكو هنع جرف الإ ةوطخ ةئام نم اًوحن ىشم امف ىشمي

 ةميظع ةنتف ىف اًضيأ انأ اهتأرق دقو تلق نيدباع نبا لاق هنع جرف الر ًاليلق رمتسا

 ةنتفلا نأ ىنربخأو لجر ىنءاجو الإ ةرم ىتئام نم وحن اهتررك امف قشمد ىف تعقو
 نبا ميركلا دبع خيشلا تبث ىف ةالصلا هذه تدجوو ديهش لوقا ام ىلع هللاو. تضقنا

 هتبث ىف لاق ريبعت عون اهيفو صوصخم ددعب ةديقم اهنكل ىبلحلا ىتابارشلا دمحأ خيشلا
 هب ىنفرش ام ةلمج نمو ىقيدصلا ىدادغبلا رداقلا دبع خيشلا فراعلا هخيش ركذ دنع

 مويلا ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع اهب ىلصي ةفيرش تاولص ىف ةزاجإلا
 ةالصلا ىهو برجملا قايرتلا اهنإف ةرم فلأ دئادشلا تقو ىف ةرم ةثامثلث ةليللاو

 ىتابارشلا تبث نع لقن مث ؛ىنكردأ ىتليح تلق هللا لوسر اي ىديس اي كيلع مالسلاو
 نم مفلا ىف دجوي ام لاوزل ءاود اهنأو ةفيرش ةيفيك ةرم ريغ هدلاوب نم حمس هنأ روكذملا

 ىلع ملسو لص مهللا ىهو كلذ ريغ وأ هيرك حير ىذ لكأ نع ةئشان ةهيرك ةجئار
 وه اهبرج هنأو دحاو سفنب ةرم ةرشع ىدحإ ىلتت نأ اهتدافإ نكلو لاق رهاطلا ىبنلا

 . حبصلا قلفك تناكف هريغو

 نؤسمخلا و ةعساتلا ةالصلا

 هللا ةنمسر فاقنسلا هللا نبع ىديستل ةيفاقنتلا

 ليهم ةيارقلا فورا ىف ةيرطتملا ةيلإلا رازسألا ملاس ىلع ملَسَو للم هللا
 بابل ىف ةَيلَجَتمْلا رونلاب راونألا ىف ةَلصَفمْلا ةيلعلا ةرضحلا ىف ةّلراثلا ةينابرلا قئاقرلا

 خا نسل براق ةملخلا ملا د ا مارق ىلا
 را زعر_نيصاا نما رلإو .اييل ياس رشا لعل ا حاولا د
 ٍروُهظب فراَعْلا تاَفّصلاب فشاَكُمْلا تاذلاب دهاَشُمْلا روتلاب رولا لزم ءاّيلوألأو ءايبثألا
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 نمَق ىتاقصلا ناَق ٌرْفْلا ىف ذ ىتاذلا روهظب فر راعلا تاّفّصلاَ و ءامسألا ىف تاّذلا لح

 1 17 هللا نيرا ىَلَع ْناَئيواَحْلا ناَكسكامَتمْلا ناتدحوْلا 56 اًنهه
 ع 2520-5

 5 ىف ةيراسلا ةّينارونلا ةيكألاب ةوسكمْلا ةيسدُقْلا ةَميطللا بحاص دمحم انديس

 ملا حاورألا ىلع اَهراَوَْأ عملا يالا تاما ءانسألاب ةلسكَتمْلا ةٌيهلإلأ
 - مسام

 م «ةّيِوتعمْلا ةَيمَدَعْلا نارككلأ تاَمُلْظل ةّيقالا دلا قاتلا ىف ةَهجَوتمْلا
2 

 ص 8م 2

 و لص ملل .ةياذل دخولا ىَمُْمْلا نع فشاكلا دمحم دبس ىلع مَلَسَ

 ةئطاَبلا ةيوهلا بيغ سدُق ٍءانَس ني ةلرتملا ةسدقملا رولا بحاص دمحم اًندْيَم

 ءآوتسأ ىَلِإ عيدقلا اًهروهُظ مالم نم اي مالا د دوجولا باوبال ىهلإلا هام حت دال

 0 هر و را «تاّماّلا تاَملَكلل 0

 وم ساو م عَ

 نيملاَمْلا نع ةقشاكلا ةّيخرربلا د حام مْ نديم ىلع لس الم هلل

 ةرضحلا ىف ميقَتسملا ىنابرلا اهطارص ىلإ بيم بْلَق لكِ ةيسدُ ةياده اهيلإ اهب ةيداهلا

 تاياهن ىَلِإ اهمدع دعب حاردألا لصوم دمحم اًندِيَس ىلع ٍلَسَو ل .ةيهلإلا

 ىف يلزالا حاورأأ 5 المار نيس اب نع لص َمُهّللا .روثلاو دوجولا تاَياَغ

 ةيسدّقلا تاّنَسَحلا بيع لع 0 «ةّيروُهُّظلا جِراَملا
 هم سدس م مي

 تاق 0 و لص مهلا «ةيوتعأ ا حاورألل ةّبذ ةيذاجملا

 الش لع 0 لص مُهّللا ٠ .ةيوتعملاو ةيسحلا مئابطلا تامل ة ةبيهاذلا ةيدوجولا

 لا لح ان يالا للا تب نم ياسا زور نم حم
 0 2 ه م سم

 لص روس ا ىنا َتْلَعَج ىذْلا دَّمَحُم انيس و ١ هي ملا ةيقحلل ةيسدقلا ناعملاب
 هللو ةياَحنمأ ىَلَعَو هْيَلَع لمت للا ىلتيا ىناتتلا ىوحو نعام رع ىَناَبلا ةدوجو

 .هلآ ىلع هباحصأ ميدقتب لصألا ىف اذكه .مَّلَسَو

 هلوقب هنونعو فاقسلا هللا دبع ديسلا بزح هتبث ىف نيدباع نبا ةمالعلا ةركذ

 دبع ديسلا نيفشاكملا سأرو نيعلطملا ةدمع ريبكلا بطقلاو ريهشلا ىلولا ىديس بزح

 ىف لاقو ةيشيشملا ةالصلا هدعب ركذو بزحلا ركذ مث فاقسلا نيسحاب ىفع ديسلا نب هللا
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 فراغلا فراعلا مامإلا ىلع داقعلا ركاش دمحم ديسلا هخيش وهو ىديس اهلوقأ اهرخآ

 ىديس سوءرلا جاتو سوفنلا ةجهب بيسنلا بيسحلا ريهشلا ردقلا ىلاعلاو ريبكلا ىلولا

 ذاتسالا ىلع ىديس أرف كلذكو اهتءارقب هزاجأو سورديعلا ىفطصم نب نمحرلا دبع
 اهتءارقب زاجأو مدقتملا بزحلا بحاص فاقسلا هللا دبع ىديسل ةبوسنملا ةالصلا روكذملا

 ىمسن اهنأ عيماجملا ضعي ىف تيأر اهرخآ ىف لاقو ةقباسلا ةالصلا نيدباع نبا ركذ مث

 نمل فكي ىبنلا نمض لاق ىلاعت هللا همحر اهفلؤم نأو ماتخلا ىبنلا ىلع ماتخلا تاولصب

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو ىربكلا ةعافشلاو ةمتاخلا نسح اهيلإ رظني وأ اهؤرقي

 .ملعأ ىلاعت هللاو .ه ١ هتفلأ املو هللا دبع اي كل ًءازج اذه

 نوتسلا ةالصلا

 هنع هللا ىضر ىسلبانلا ىنغلا دبع ىديسل

 ربا مل عل للص خخ 6 خخ

 .«ةيدبألا ةينالا ةّمئادلا «ةيلرألا ةَمدَقْلا كتالص دمحم اًندْيَس ىلع لص مولا

 نارا كمالَك : ةرضح ىف كتكتالمب هتلر ىذا ويدل ١ كملع ةرضح ىف يحلم ىلا

 ا يلا ىلع دوسي يكلم هللا نإ ءميحرلا يشمل ناّسللاب تلقت ٠ ءميظَعْلا
 هيلع اول اوم يدا ا اطل تلد «ماَعنإلأو اَنل كنم م اركإلل اًميِمَْ مالا مم اهب

 لص مهلا دما ني لي رات كا 0

 نينمؤما رحم اًرخآو انلوكل مو هريجَجْلا راث نهال ةيقو امدجت تح 5

 . ميظع اي ميرا كهجَو يورو ميمنلا را ىلإ
 ةيهاشلا رايدلا ربحو ةيهلإلا فراعملا رحب انالومو انديسل ةفيرشلا ةالصلا هذه

 ىسلبانلا ىنغلا دبع خيشلا مخقألا ذالملاو مظعألا ذاتسالا ريرحنلا ققحملاو ريبكلا ىلولا

 ىيحم ىديس ربكألا خيشلا ةالص ىلع هحرش اهب متخ هتاكربب انعفنو هنع هللا ىضر

 8مل بارحألا ةروس 000
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 رخآ ىف لاق تاولصلا هذه نم نوئالثلاو ةعباسلا ىهو اهزكذ مدقتملا ىبرعلا نب نيدلا

 ةينابر ةلاح ىف انيلع اهب حتف هللا ناك «ةفيرش ةفيطل ةالص انلو هصن ام روكذملا حرشلا

 ىدمحملا ثراولا ققحملا لماكلا انخيش تاولص حرشب اًقاحلإ انه اهركذب ساب ال «ةفينم

 ىف ةيهلإلا هتايلحت راونأو .همولع رارسأب انبولق ىلاعت هللا رانأ ىبرعلا نب نيدلا ىيحم

 انلوق ىهو ءلوصولا بيطب انرطعقق انيلع بهت .لوبقلا تاحفن لعل ؛هموهف راثآ
 ان وهن للا لق رب تت زق ل وزشلا للقم هتكي انف عدا لاق اه

 ءديحولا مامإلا «فراعملاو فراوغلا عوبتي «فراعلا ىلولا :ةذباهجلا ذبهجو ؛ةذتاسألا

 خيش ءريهشلا ربحلا هريبكلا رحبلا ؛ةماهفلا ةجحلا «ةمالعلا ملاعلا ء؛ديرفلا مامهلا

 اهلوادتو ءاّيرغو اًقرش ترهتشا ىتلا تافنصملا بحاص «مالعألا ةمئألا ردص .مالسإلا

 ىذلا ؛باطقالا بطق .ةينسلا فاصوآلاو .ةيضرملا قالحالا وذ ءابرعو اًمجع سانلا

 .ةرهاظلا تاماركلا وذ ء.هبحو هبرقب زئافلاو .هبرب فراعلا .باقحأالا هلثمب بجنت مل

 :ةرهايلا تافشاكملاو

 ليخبل هلثمب ننابمزلا نإ هلثمب نامزلا ىتأي ال تاهبه

 هلضاوفو هتافص رصحت الو «ةرابعب هلئاضف ىصيقتت ال ىذلا وهف لاح لك ىلعو

 غلب ولو لقم هتافص تعن ىف رثكملاو ءادج رصتخم هيانج حدم ىف لوطملاو ؛ةراشإب
 مث فلأو نيسمخ ةنس ةجحلا ىذ سماخن ىف قشمدي هنع هللا ىضر دلو ءادحو ةياهن

 الف هلئاضف ءاصحإ امأو لاق مث اذج ةريثك ىهو هفيناصتو هخياشمو هتأشن ىدارملا ركذ

 ؛مظعألا ذاتسألا وهف ةلمجلابو ءةمعفم قاروألا نوطب اهنم ريصتو .ةمجرتب قلطت

 ثوغلاو «ىنابرلا بطقلا ؛لماعلا ريبكلا ملاعلاو «.لماكلا فراعلاو ءمصعألا ذالملاو

 قد ام تايفخ زهظأو .مولعلاو داشرإلا سومش هب تقرشأف هللا هرهظأ نم ءىنادمصلا

 ىوتحا ثيح رخفلا لامك اذه ىخيرات زاح دقو .مولعم لوهجملا ريصو ماهفإلا نع

 اًملع هتمجرت نم مظعأ وهو ءرصعلا هب داجو ءرهدلا هبجنأ ىذلا مامإلا اذه لثم ىلع

 نابعش نم ريشع ثلاثلا ىف تناك هتافو نأ ركذو ه ا ءةياردو ةرهشو ادهزو .ةيالوو

 , ةيع هللا ىضر فلأو ةئامو نيعيرأو ثالث ةنس
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 نوتسلاو ةيداحلا ةالصلا

 هللا همحر ىريدبلا دمحم خيشلل

 ةمحرلا ٍلماَكْلا لوُسرلا ٍمتاَسْلا حتاَقلا دمحم اًنديَس ىَلَع ملَسو لص مُهّللا
 2 نيم. 0 م 5 1 يخل 0 0 00 لت م6 د 2

 انبر اي كل نوكت ةالص هللا ماودب هللا تامولعم ددغع هبابحأو هباحضآو هلآ ىلعو لماشلا

 هعشنأ ملعلا نمو هلهسأ قي رطلا نمو هتسحأ قيفرلا نم هب َكّلأسآو ًءادأ هقَحلو ءاضر
 كذ#خ سا سا بل مف

 كمواد هلأ قزرلا نمو ةدغرأ شعلا نمو هحيمفأ َناَكَمْلا نمو هحلصأ لمعلا نمو

 فراعلا ةمالعلا ذاتسألل ةبوسنم عيماجملا ضعي ىف تدجو ةفيرشلا ةالصلا هذه

 هللا نم توجر لاقو تيملا نباب روهشملا ىطايمدلا ىريدبلا دمحم خيشلا ىلاعت هللاب

 لامع الا امإو تارم عبس مويلا ىف ولو اهيلع بظاو نمل تاجردلا عفرو نيرادلا ةداعس

 ىلولاو ريبكلا فراعلا هذيمالت نم نأ هللا همحر هردق ةلالج ىلع ةلالد ىفكيو تاينلاب

 ليلخ لضفلا وبأ لاق دّقف ىلاعت هللا همحر ىقيدصلا ىركبلا ىفطصم ديسلا ريهشلا

 ديسلا ةمجرت ىف رشع ىناثلا نرقلا نايعأ ىف رردلا كلس هخيرات ىف ىدارملا ىدنفأ

 سدق ىودبلا دمحأ ديسلا ىديس فراعلا بطقلا ةرايز ىلإ هجوت مث ىركبلا ىفطصم

 اهتمالع نع اهب ذخأو رحبلا عفاج يف كانه ماقأو طايمد ىلإ راس كانه نم هرس هللا

 ةيلؤالاب لسلسملاو ةتسلا بتكلا هيلع أرفو تيملا نباب ريهشلا ىريدبلا دمحم سمشلا

 . هتافيلأتو هتايورم رئاسب ةماع ةزاجإ هزاجأو كبحأ انأ ظفلبو ةحفاصملاو

 نوتسلاو ةيناثلا ةالصلا

 راق ستارك ىب هنت نقر رب قلو ادم نط ا ل تنم

 ةنيرخ ىف ىلزانلا ىدنفأ ىّقح دمحم فراعلا خيشلا ةفيرشلا ةالصلا هذه ركذ
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 ةنيدملا ىف هتادنس ركذب ىدنهلا ىفطصم خيشلا ىدنسو ىخيش ىل زاجأ لاقو رارسالا

 ضعب هنم تلأسو فلأو نيتثئامو نيتسو ىدحإ ةنس ةيدومحملا ةسردملا ىف ةرونملا

 هللا لوسر ىلإ ةلصوللو ىلاعت هللا ىلإ برقتللو ملعلا فاشكتنال راكذالاو صئاصخلا

 مولعلا ةخأت اهيلع تمواد نإ لاقو ةروكذملا ةالصلا هذهو ىسركلا ةيآ ىنملعف كي

 برجم اذه لاقو ىناحورلاب ةيدمحملا هتيبرت ىف نوكت ىتح يقل ىبنلا نع رارسألاو

 نإ برغملاو قرشملا ىلإ بهذا ىنب اي لاقو ناوخإلا نم اًريثك دعو نالفو نالف هبرج

 قوق ىه ىتلا لي هللا لوسر ةبق ىنعي ناديملا ىف انأ كينيع نع ءارضخلا ةبقلا تباغ
 اهنم تأدب ةليل لوأ ىف ةالصلا هذه تأرقف ةكربلاب ىل اعدو هيدي تلبق مث فيرشلا هربق

 هللا ىنقفو كناوخإلو كيوبالو كل ةعافشلا لاقف مانملا ىف ِفلَت ىبنلا تيأرف ةرم ةئام

 هذهب تربخأ مث هرس سدق خيشلا ركذ امك هتوقو هللا لوحب تدجو مث هتراشبل مكايإو

 اهلثم تلن ام ةبيجع اًرارسأ اولان اهيلع اومواد نم تيأرف ناوخإلا نم (ريثك ةالصلا

 . ىهتنا ةراشإلا هذه كيفكتو ةريثك رارسأ اهيفو

 ةلمج اهيف عمج ىتلا هتعومجم ىف نالحد دمحأ ديسلا ةمالعلا لاق :(ةدئاف)

 مهللا ةغيصلا هذه كي ىبنلاب عامتجالل ةبرجملا غيصلا نمو ِةِْكُي ىبنلا ىلع تاولص

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو كيلع لادلاو كرارسأل عماجلا دمحم انديس ىلع ملسو لص

 ةظقيلا ىف وأ مانملا ىف نوكي عامتجالا اذه نأ ركذي ملو .هاةرم فلأ موي لك

 . مانملا ىف هنأ رهاظلاو

 نايبلا حور ىف ىقح ليعامسإ خيشلا ىديس ريهشلا ىلولا لقن :(ىرخأ ةدئاف)

 دمحم انيبن ىأر نم نأ فنألا ضورلا ىف ىليهسلا مامإلا نع مجنلا ةروس ريسفت ىف

 وأ تبصخلأ ةبدجم ضرأ ىف هآر نإو لاحلا فيفخ لزي مل هوركم هايؤر ىف سيلو ِلكي
 همغ بهذ اًمومغم ناك إف مالسلاو ةالصلا هيلع هآر نمو اورصن نيمولظم موف ضرأ ىف

 هللا هانغأ !رسعم ناك نإو املاس هلهأ ىلإ عجر اًبئاغ ناك نإو هنيد هللا ىضق اًنويدم وأ

 .ىلاعت هللا هافش اًضيرم ناك نإو ىلاعت
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 نوتسلاو ةثلاثلا ةالصلا
 ةيجيرفتلا

 دفا هب لَحَْت ِدمَحُم اً ىَلَع اً مآل | سو ةلماَك ٠ ةالص لص مهلا

 ىّقْسَتسيو متاوُحْلا : نحو بئاَغرلا هب لاَتُتو جئاوحلا هب ىضقتو بركسلا هب جرَفنتو

 كلل مولعم لك هََعي نضنو ةحسل لك ىف هيحصو هلآ ىو عيرلا هيجي ماعلا
 ةنيزخ ىف ىلزانلا ىدنفأ ىقح دمحم فراعلا خيشلا اهركذ ةيجيرفتلا ةالصلا هذه

 ةئام وأ ةرم نيعبرأو ىدحإ موي لك اهيلع مواد نم نأ ىبطرقلا مامإلا نع لقنو رارسألا

 هردق ىلعأو هرس رونو هرمأ رسيو هرضو هبرك فشكو همغو همه هللا جرف ةدايز وأ

 ىف هتملك ذفنو ةدايزلاب تانسحلاو تاريفخلا باوبأ هيلع حتفو هقزر عسوو هلاح نسحو

 بولقلا ىف ةبحم هل ىقلأو رقفلاو عوجلا تابكت رشو رهدلا ثداوح نم هئمأو تاسايرلا

 اهيلع ةموادملا طرشب الإ دئاوفلا هذه لصحت الو هاطعأ الإ اًنيش ىلاعت هللا نم لأسي الو

 نم اهيلع مواد نمل هللا حتفي هللا نئازخ حاتفم اهركذو هللا زونك نم زنك ةالصلا هذهو

 نمو روكذملا هباتك نم رخآ عوضوم ىف لاقو هللا ءاش ام ىلإ اهب هلصويو هللا دابع

 ةيرانلا ةالصلا ةيراغملا دنع اهل لاقيو ةيبطرقلا ةيجيرفتلا ةالصلا تابرجملا تاولصلا

 اهنوءرقيو دحاو سلجم ىف نوعمتجي بوهرملا عفد وأ بولطملا ليصحت اودارأ اذإ مهنأل

 لهأ دنع اهل لاقيو اًعيرس مهبولطم نولانيف ةرم نيعبرأو ةعبرأو ةئامعبرأو فالآ ةعبرأ

 ملسو ةلماك ةالص لص مهللا هذه ىهو ديبعلا دارم لينل طيحملا زنكلا حاتفم رارسالا

 لبج ىف ىسونسلا دمحم خيشلا ىل زاجأ اذك اهرخآ ىلإ دمحم انديس ىلع اًمات امالس

 ىسونسلا دازو مهنع هللا ىضر ىكم نيز ديسلا خيشلا مث ىبرغملا خيشلا مث ؛ سيبق ىبأ

 ةرم ةرشع ىدحإ موي لك اهيلع مواد نم لاقو كل مولعم لك ددعب سفنو ةحمل لك ىف

 هذه أرق نم ىرونيدلا مامإلا لاقو ضرالا نم هتبنتو ءامسلا نم قزرلا لزنت اهناكف

 بتارملا لانيو هقزر عطقتي ال ادرو اهذلختيو ةرم ةرشع ىدحإ ةالص لك ربد ةالصلا

 لاني ةرم نيعيرأو ىدحإ موي لك حبصلا ةالص دعب اهيلع مواد نمو ةينغلا ةلودلاو ةيلعلا

 دارأ ام قوف هضرغ كرديو هبولطم لصحي ةرم ةئام موي لك اهيلع مواد نمو اضيأ هدارم
 ةرم ةرشع ثالثو ةئامثلث مالسلا مهيلع نيلسرملا ددعب موي لك اهتءارق ىلع مواد نمو
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 ال ام هلف ةرم فلأ موي لك اهيلع مواد نمو هديري ءىش لك ىري هنإف رارسألا فشكل

 مامإلا لاقو رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال امم نوفصاولا هفصي

 ةالصلا هذه أرقيلف ميقملا ءالبلا عفد وأ ميظع مهم رمأ ليصحت دارأ نم ىبطرقلا

 اًعبرأو ةئامعبرأو فالآ ةعبرأ ميظعلا قلخلا ىذ لَو ىبنلا ىلإ اهب لسوتيلو ةيجيرفتلا

 ىنالقسعلا رجح نبا ركذ اذكو هتين ىلع هبولطمو هدارم قفوي ىلاعت هللا نإف ةرم نيعبرأو

 نوتسلاو ةعبارلا ةالصلا

 هرس هللا سدق سيردإ نب دمحأ ىديسل

 تَماَقَو ميظعلا هللا شرع َناَكَرأ الَم ىذْلا ٍميظَعْلا هللا هجو روثب كلاسأ ىّنِإ مهلا

 هللا ىَِ لآ ىلعو ميلظعلا ردشلا يف دسحم اتالم ىلع اطعت اذأ يلقن هللا ملاوع هب
 5 ل

 مالا لع از كرت ننتج عمل رد ىف كعلا هللا أذ ةكلتع دب دلل

 ٍقلخْا اذا "دمحم اني دمحم اي انالوَم اه كحل اسي ميلا هللا م اودب ةمئاد ةالص

 صاع اللمع مل مم

 حورلا نيب تْعَمَج امك ُهَنْيَبَو ب عمجأو كلذ لثم هلآ ىَلَعَو هيلع سو ميظعلا
2 

 م ريقس 6 2.

 ىف دوجولا عيمج نم ىتاذل انور جرا هلعجاو اًمائمو ٌهَلظَقي انطاب وأ اًرهاظ سفنلاو

 ل اي ةرخآلا لبق يذلا

 نوتسلاو ةسماخلا ةالصلا

 ح .ءارسإلا هليل ةييلإلا ةَوُلَخْلا رس .ىربْكْلا قئاقَحلا ةَماَط ىَلَع لص مُهَّلل

 ءدوهشلا ة ةريصب رسو ءدوجولا رصب رجلا اَقحلا عسي“ .ةّيهلإلا ةَكَلَمَملا

 7 ىربكْلا ةيآلا ؛ىلكلا لاّمجإلا ليصفت ٠ ةةقلا دهاشملا ةيوهو . ةينيعلا ةَقيقَحْا
 م

2 

 نكورعلا نشرتع علا ماسجألا ث .ةّيحورلا ساقنألا سفن ٠ .ىلدشلا ىَّلَجّنلا

 فباتنك رسو (ةوركملا كلغ ظوشقم حول :ةيامح رلا قالابكلا ة روض ةةماذلا

١١ 



 قئاَقَحْلا 0 3 احلا ةحئاق اي : .نورهطملا لإ سي ل 5 0
 ياعلي

 ةئيشَمْلا 0 8 «تاشاَشَر هْنم 0 ىذلا ِنََحْلا ةاَيَح ني اي ءَتاّيلَجَتل
 هترضح ىف تّقكَبعأ ىلا قلطملا حلا باتك ىلع اي .تاعدبملا م عيمج ةيهلإلا

 عع لحل ملف ع
 متر اهلك لامك ياكَح اتحاأ نم اي .تاديقملا هل "فورح ركل نداحملا نبع

 يما «تانوَكملا عيمج 70 2 لإ هر رظنَت الأ تفلمحجأو قْلَخْلا نو باجحلا

 ِنِساَحَمْلا عيمج هل هلاَمَكب تقدمت تّقشعَت نماي «تايناَعشْعَشْلا تاّيناَحْبسلا راوثألا جاَجت : عيياتي

 ةركلالاو وي لوقا تّسيأ دق !تكاتكلا ُسيِطاَنْعُم 5 لركلا ةَتوُقاَي ا ٠ تايهلإلا

 ةقيقح ىَلِ لصت وأ 0 فنا رطتت ٌموُقر ارك نأ «تاكاردإلا ( عيبجو

 ارق كونك طرْتْحَم حول نمو هللا لورا ل كو ؛تاّيندّللا كموُلَع تاَّنوُنَكَم

 وه ًالول نم اَي اَيارَبْلا نير اي كِيَلَع َمَّلَسَو هللا ىَّلص تاّيلَجّلا ةقيقح ٌمُهّلُك نوبرقملا
 . تالا نم ني ملال ريت مل مسا«

 نوتسلاو ةسداسلا ةالصلا

 َتْرَرَط ىلا . عماهلا كرس رهظمو ريالا كوول الحس نالت ىلع رع هللا

 رد نيرتخلا ريا تحَتَف ىذْلا «تاوألا هلالج ة ةجهيب تنيزو .ناوكألا هلامجب

 نتشا ناش ساما رع كرو هتوبت ”رارسأب هلام تن .هتقيقح

 0# ماع ع

 مس كلل ام ىلا همييرلا ٍمدَعْلا نم نبع ةروصل تَرهَظ ام 0 ير

 ناَقهَل ىّنِإَو ثيغأ الإ ناَمَهَل الو َنمأ الإ فئاخ ؟ لَو ىور لإ ! نآمظ الو مبش الإ

 را نم اي مح اي ىف كلدوُج نئارتخ نم ةعساولا َكَعَسْحَ وطمس َكُئيغَتسُم

 بتو ىل رفغأ بْنَذ ءوُفَع ةمظعو هملح > ءايرسك بنج ىف رهظُي مل هوفعو همّلح نيعب

 .ميرك اي ىنع زَواَجَتو , ىَلَع

 لو



 َن وتسلا و ةعباسلا ةالصلا

 ل معرس ابا 0000

 قئاقرلا ٍعب عينمو .ةيتوهأللا ةقلطملا ةيدوجولا نااقحنلا رحبب نبع ىلع لص مهلا
 سا هع#

 رسَو ؛ ةيمولألا ىلجَم ؛لآلَجْا ْمَلْطَمَو ءلاَمَجْلا ةروُص ةيتوساثلا ةَدِيَلا ةّقيطُللا

 باجح مقرب ليِزم :تاَقّملا نساحم هجو «تاّذلا ءاوتسأ شرع :هّيدَحأل قالطإ

 لاَسكْلا تاج هو نع «سّفنلا هتاذ هك تاق سك نلطي يلق تامل
 امس سمع عرس

 نول تايلجت روشنم فر ىف قَحلا تاّثلا ةيدحأ مْمَج ٍروُطسَم ٠ باتك ءسدقألا
- 
0 

 هنِم ملكملا نبل ةّيحورلا يالا روأط بناج ءقْلَخْلاِب اهروص ٌةَرَْك ىمَسمْلا ةيهلإلا

 ليس اي تاّذلا لماَك اي ءِسْدَقْلا ةَرْضَح ىف انآ الإ َهَلِإ ال هللا اَنآب ءسفنلا ىسوُم

 مساَقْلا اَبآ اي َدَمْحأ اي دّمَحُم اي ملاَوَمْلا جاَرس اي َقَحْلا َروُن اي تاياَّعْلا ىّهَتْنم اي تاّمصلا

 الج َمَظاَعَتَو .ناسنإل اًكردم ّنوكي نأ كُلاَمَج ّرعو ءناسل هنع ربعي ا
 م اس سا هر 0

 لملم اهلا لوس ١ لو نع ينتاتت نيك هللا لع «ناّنَج ىف رطْحَي نأ

 .مظعألا ةيهلإلا د تآلاَمَكْلا
00 

 كليَدلَح

 نوتسلاو ةنماثلا ةالصلا

 0 صصص ع سا م يي

 بطق «تافّسملا تايّلجَت ة ةمرآ كلام «تاّذذلا تايفح ناّطْلَس ىلع لص مهللا
 م لس ملا حج

 لاَبج يات 3 َكدماَشَم ىف وطعألأ ا موي ةّيرلا تك .ةّيهولألا ملاوع ىَحَر

 تايطاحإلا ىهتنم ةردس «تايسهلإلا فراَعُمْلا زونك ملط ب :تاذلا ةيدحأ راحب ٍ جوَم
 مم يدم ع 2

 ٍعوفرم ١ فقس «تايتاذلا تايون تيل روععم تيب : كاران تايقلخلا
 عع

 دمملا مظعألا يهوُأل ضوَح ءتاّيّلل مولعلاو 00 رحب ب ةيئامسألا تلمع

 ةيومظملا ةيولإلا ةردقْلا مَلَق هم هماَقثأ قئاقح ضويف نم ةرهاّظلا نرَكْلا روص عا راحبل
 سمعا م

 لامجو هتابْلقتو لاتفا + تاَعَدْبم نِساَحَم نم ُنوُكَي امو ناكام أ ل بتاَكْلا

 «ةداعإو املي ىلاَمَك ىَنعَم لك للجو ٌةداهشو اًيَغ اهتقيقحا رسو ةّيهلإ هر لك

 هْنُك بيغ نوم تاّتك نم .هتاذ ِنَْح ٍقئاَقَح نآرقل ىلاتلا ٍقلْطَمْلا ىهلإلا مّلعْلا ناسل

 لل



 يا رام ير“ سا اش سل ساس ع م صاع سقس جام هما. لمت نوعا ةم٠ف هل َّ

 غلبي قولخمل ناسل ال قرف الو عمج ال ثيح نم قرفلا قرفو عمجلا عمج ؛هتافص

 مس مس هرظا سا ماهل م ل هك لص | ع ةسرعا سا هدي " 2 5 م مدع همهلو 0 5 00

 .كيلع دمحم اي انآلوم اي انديس اي ملسو هللا ىَّلص كيلع ءانثلا

 نوتسلاو ةعساتلا ةالصلا

 يح نم اَهْلُك دادعألا َدَدَع هلآ ىَلَعَو دمَحُم اًنآلوَم ىَلَع | مو لص مُهّللا

 هيأ نم كنت ملط امي كلَ "دي نم هان ل نَح نيو كيلع ىف نلت

 ةقيرطلاو ةعيرشلا رحب ريهشلا ىلولاو ريبكلا فراعلا ىديسل تسلا تاولصلا هذه

 ةقيرطلا نم عرف ىه ىتلا ةيسيردإلا ةقيرطلا بحاص سيردإ نب دمحأ ىديس ةقيقحلاو

 نيرشانلا لضفأو هئافلخ لجأ ديشرلا ميهاربإ ىديس لماكلا دشرملا خيش ةيلذاشلا

 دقف اهرخآ ىلإ ميظعلا هللا هجو رونب كلأسأ ىنإ مهللا ىهو ىلوألا ةالصلا امآ هتقيرطل

 رضخلا انديس ةطساوبو ةرم ةطساو الب ديلي ىبنلا نم سيردإ نب دمحأ ىديسم اهنقلت

 ليعامسإ خيشلا ىديس لماعلا ملاعلا لماكلا خيشلا ىنثدح دقف ىرخأ ةرم مالسلا هيلع

 نع ديشرلا ميهاربإ خيشلا ىديس دوجولا ةكرب هخيش نع ةفرشملا ةكم ىف ميقملا باونلا
 ةيلذاشلا ةقيرطلا ذاروأ هسفنب عي هنقل هنأ سيردإ نب دمحأ انديس مظعألا ذاتسالا هخيش

 ةيالو ىلإ هلكأ الف كيلإ ىمتنا نم هل لاقو ةصاخ ةيكيلست ةقيرطو ةليلج اًداروأ هاطعأو
 ىبنلاب تعمتجا هنع هللا ىضر دمحأ ىديس لاق هليفكو هيلو انأ لب هتلافك ىلإ الو ىريغ

 داروأ ىننقلي نأ رضخلا ِةَكَي ىبنلا رمأق مالسلا هيلع رضخلا هعمو اًيروص اعامتجا كي

 ناك ام هئقل رضح اي مالسلا هيلع رضخلل ِةْيِكي لاق مث هترضحب اهيننقلف ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ءىش ىأ هل لاقف اذدع رثكأو اًياوث لضفأو رافغتسالاو تاولصلاو راكذألا رئاسل اًعماج

 ام َّدَدَع سفن ةَحمل لك ىف هللا لوسر دمحم هللا الإ هَّلِإ آل لق لاقف هللا لوسر ايوه

 كلاسأ ىنإ مهللا لق لاق مث انالث لك اهرركو امهدعب اهتلتو اهلاقف هللا ملع هعسو

 ىذلا ميظعْلا هللا ٌرفَعَتسَأ لق هل لاق مث ةيميظعلا ةالصلا رختآ ىلإ ميظعلا هللا هجو رونب

 م١6



 عيمج نم ِهِيَلِإ بوُثأو ماركإلاو ٠ لدلَجلا اَذ ٍبوُثذلا م موَيَقْلا ىَحْلا َوَه الإ هلِإ آل

 الق اًنطابو اًرهاظ أطخو اَدمَع ا بند لك نمو ماثآلاو يزالاو اهلك ينماكنلا

 تكذلا نم م ادمرَس ادب اًمئاد اَهْلُك ىساقنأو ىتارطخو ىتانكسو ىتاكرح عيمج ىف ًالعفو

 22 و
 هطخو ْباَكلا ةامحأ و ملعلا هب طاخأ ام َدَدَع مّلعأ آل ىَذّلا بّندلا نمو ملعأ ىلا

 لدلجل ىَغبي اَمَك هللا تملك ةادمو ةدارإلا تسفتو :ردقلا ةةدحوأ ام دلعو , ملقا

 امهلاقف ريبكلا رافغتسالا وه اذهو 5 انْبر بحُي اَمَك هلاَمَكو هلامجو 57 هجو

 تقزرو ةيدمحم ةوقو اًراونأ تيك دقو امهدعب امهتلفو مالسلا هيلعو انيبت ىلع رضخلا

 ركذلا ىهو ضرالاو تاومسلا حيتافم كتيطعأ دق دمحأ اي ِدِكي لاق مث ةيهلإ اًنويع

 اهنقل مث هرس سدق دمحأ ىديس لاق ريبكلا رافغتسالاو ةيميظعلا ةالصلاو صوصخملا

 هل لاق ةرمو هلكت هب ىتنقل امك نيديرملا نقلا ترصف ةطساو ريغ نم ٌهِفَكَي هللا لوسر ىل

 ةحمل لك ىف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كباحصأ اهملع دحأ اهيلإ كقبس ام دمحأ اي كل اهتنزخ هللا ملع هعسو ام ددع سفنو

 هظفل نم بازحالا ْهيِكي هللا لوسر ىلع ىلمأ لوقي هنع هللا يضر ناكو اهب نوقبسي

 لوسرلاو هللا ىلع هانضرع مث نوذخأت امك لاجرلا هاوقأ نم ملعلا انذخأ لوقي ناكو

 نم عمسأ انأو هأرقو روكذملا خيشلا هب ىنثدح ام .ىهتنا هانيفن هافن امو هانتبثأ هتبثأ امق

 هبازحأ شماه ىلع ةعوبطملا سيردإ نبا دمحأ ىديس ةمجرت ىف اهفلأ ىتلا هئلاسر

 ارارم ديشرلا ميهاربإ خيشلا ىديس نم اهيف ام عمس هنأ ىنربخأو ةفيرشلا هتاولصو
 نم اهترتخا ىنإف ىرخألا سمخلا تاولصلا امأو سيردإ نب دمحأ ىديس نع اهيوري

 شرع ىلع توتسا دق تاولصلا هذه نإ هرس هللا سدق لاق دقو هل ةالص ةرشع عبرأ

 تالامكلا باتك ىف نيلصت .رارسألا ىسرك ىلع تايلدتم نهلجرأو .راونآلا

 نع عفتراو .اهمش العلا تاومس ىف تعلط.دق .ةيدمحألا قئاقحلا نآرقب .ةيدمحملا

 نم ةمسقلا ىف نهلو .رخاز ةيهلإلا قئاقحلا ىف اهرحبو .اهباقن ىدمحملا لامكلا هجو
 . ىدمحملا رونلا رك ىف يينب دا دارآ نم اي كيل نعلخ ء«رفاو ظح ةيدمحملا فراعملا

 نم كيلع ولتت ءىدمحألا رحبلا نم فارتغالا ىغتبي نم اي اهيناعم بئاجع ىف لجو
 .تانيبلا ةيآ فورح شقن ضعب كل رسفتو .تايآلا مكحم ةيدمحملا قئاقحلا باتك

 ليللا



 تاولصلا عم اهفورحب ةرابعلا هذه تلقت .ه ا ميقتسم طارص ىلإ ءاشي 1 :رم ىدهي هللاو

 خيشلا ىديس حيحصتب ةينيطنطسقلا ىق ةعوبطملا سيردإ | نب دمحأ بازحأ ةعومجم نم

 هيام اهن ىتزاجاو دناو ىنلعيم ىف هيلع اهتارقا دقو هركذل قزانملا هاون ليفاسإ
 .اهفلؤم نع ديشرلا ميهاربإ خيشلا نع

 نوعبسلا ةالصلا

 ىناليجلا رداقلا دبع انديسل ىربكلا ةالصلا

 ل ا

 نام ديكس نك دتتم ل قمر دنس لع هللا لت اا تناقش اهلا نإ

 نلعو يالا يتلا ليم ىلع لم قل هديَجَم ديِمَح كلِ ميهاريإ لآ ىلع ميهاربإ

 المال الم كش ل ىلع خش لح هلل سو ءاّميلَست سو هبحصو هلآ

 وهام ادّنَحُم أَو دمحم لل ىلع ِدسَحُس ىلع الص حس آو حم بر ايلا

 َلِزْنمَو ا ير ميلا ششرَصْا برو عيَسلا تارصسلا بر للا : هلم

 تنآو ”ىش َكَلْبَف سلف لوألا تن ملل ٍميِظَمْلا ناَقْرْمْلاَو روبزلاو ليجنإلاو ةارولا
 مس مس هيلع م

 تنا ألإ َهَلِإ ال ُدْمَحْلا َكَلَف ءىَش َكقوَف َسْيِلَف رهاّظلا تنأو ءىش َكَدْعَب سلف ر رخخآلا

 لم مهلا هلا كال نكي ملام اك هلا هاش ام نيملاظلا نم سنك ىِإ كاسب
 لش ل عسا س عش ممم مدرع 2 سعاض

 مّلَسو هيلع 5 نأ ترمأ امك هيل ةكراس لش. كلوسرو "كيتو ةلدبع دمحم ىَلَع

 همم ص

 ىَلح امم محو لش ةكنآلص نم ىّتني آل ىَلح دمحم ىلع لص هللا ءاميلن 5
 مع 0 -

 مهللا .ءىش كتاكرب نم ىَقِبي ال ىتح دمحم ىَلَع كرابو ءىش كتمحر نم ىَقِبي ةرذل

 نئملا لزجأو ةالصلا لَضْفأ حجرأو فوأو حبرأو كرو حلصأو منآو حجنأو علفاو لك

 نلف وه ىذا مّلسو هيلع هللا ىلص دمحم اًنالومو اديس كيب كدبع ىلع تايحشلاو

 ةينادمضلا قئاقحلا َرَمَق 1 ةينابرلا زارسألا نيف ةعلطو ةنادس ولا راونأ حبص
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 م يخل ند .٠ لم 8# ري سما عام مرام ع مع هع ساس

 ني َكلنإ ميكحلا نآرقلاو سي هاتسو لوُسر لك دوُ ةينامحرلا تارضحلا شرع ؛ ةرضحو

 واش مءيراو موري 2 2ع 2

 لك هرج وتعلو رقت اكلت ةانغو يل لك ريب ويكتسم طارطب ىلع نيلمرعلا

 001 م ه2 مل 2

 يمألا ىبنلا دمحم ىَلَع ىلع ملستو لم مهل مهجر بر نب الو م هايضو ْ

 ريَخْلا بحاص ةماركْلا و جالا ٠ بحاص لا ىماقهتلا ىحطبألا ( ىمشاهلا ( ْش ءرقْلا ف وعلا

 تايآلأ كخاص مسقملا و ماقسلاو و و دعا و رَغْلاَو اَياَطعلاَو ايا رتل بحاص ٍرِيَمْلاَ و

 ةورملاو اًمِصلا بحاص ةّيبلتلاو قْلَحْلاَو جحلا ٠ بحاص تارهابْلا تاَمآلَعْلاَو تازجعملاو

 ني وحمْلاَو دومحملا ماَقمْلا ٠ بحاص ربنملاو بارحملاو ةليقلاو ماقبلاو مارعلا و رغشملاو

 تقرع فوُتوْلاَو تاَرَمَجْلا يمر بحاص هوُبْمَمْلا برلل دوجسلاو ةعاقتشلاو دوما
 «قيدصّتلاو قدصلاو صالخإلا ةَملَك بحاص ٍلِيِلَجْلا مالَكْلاَو ٍليِوَطلا ٍمَلَعْلا بحاص
 عيونج نم اهي عييت الص تح انيس ل ىو دحيم 0 0

 تاقآلاو ماقالو يب نّمفلا عيمج 2 اَهب اَنَمْلَتَو تايلَبْلاَو لا اوهآلاو نَحِإلأَ د نحملا

 2 اهب يو تاَهاَعْل و تاالأو ماقسالاو ن ًّ وَلا عيمج نم اهب ا تاَهاَّعْلاَو

 تائيطَخْلا عيمج نع اهب را تابوُنذلا عيمج اهب ان اَنَل رفْغَتو تاتيسلا وحلا ٍعيمج

 50 تاجردلا نلعا دينع اهب اتقوا حاجاتتلا ني كات م عييت اهياذل: ى متت

 بيم اي هلا يب اي تاس وَيَا ىف تريلا ميم نم تاتا ىف اهي

 فاعضأ فاعضأ ىتامم لعبو ىتايح ةدم ىف ىل لعجت نأ كلأسأ 9 مُهّللا «تاوعدلا

 كدبع ىلع كلذ لاّثمأ لاَثمأو ؛ كلذ لم ىف ٍنيبورضم رد ةالص سلا 0 كلذ

 هتايرذو هجاوزآو ههالزأو هباحصأو هلآ ىلعو ل لوسرلاو ىمألا ( ىلا ديم : 2 ب

 رك ردا يلا اشر باش س طار هعاتقاو هراقلاو ءراهتساو هي ل
 نيضّرألا لْهآو تاومسلا لأ نم هيلع وكصُمْلا ةالص ٌلضْعتو قوت كلذ نم ةآلص

 ابر نيمحارلا محرأ ايو نيمركألا 35 8 كقلَح فاك ىلع ُهَتْلِضَف ىلا هلْضَقَك نيعمجأ

 ص ىلا «ميحإرلا باوتلا تنأ كن اَنيَلَع بنو ميلعلا ميمّسلا تنأ كن نم 3

 ٍلماَكْلا دّيسلا ىمألا كك كلوُسرو كيتو كدبع دمحم انالَوَمَو اًنديَس ىَلَع و

 ناّسلو كراَرسأ ندْعَمَو كراون ٍرْحَب ماوَدلا لادو كنملا ميمو ةَمَح 7 ءاَح ٍمَتاَخْلا 7

١14 



 يح لاو هر قلَخْلل ؛ قباسلا كِيفَصَو كقلخ ناّيعأ نيعو كتكلمم سورعو كتجح
 هرم م 0 7 وو ورب

 رنكو ةَماّقْلا | نيو ةيائعْا نبع ىضّترملا قمل ىبتجملا ىفطصملا هروهظ نيلثلل

 ةعيرّشلا نسمشو ةّققَحْا رثكو ةّلحْلا زارطو ةكلمملا نيمآو ا ماَمِإَو ة ةيادهلا

00 - 

 عشخَت موي ة ةماَيقْلا موي ة ب ةمألا ٍعيفشو ة را ةّلمْلا رصاّنو ةمْلظلا ىجايد فشاك

 جلبألا زرنا وتم ا رام ناك لو ّط هلا راسب نضكو ةتاوصألا

 هيلع همالَسَو هللا تاولص ىسيع ٍليجنإ نسوماكو و ةأروت سوما جئبألا « ءاهبلاو

 1 فيرعأ نأ تبيح اًيفْخَس نك سك نوب ىف سنطألا كلقلا ملط َنيِعَسَجأ مهل
 هم الرس سع سدس

 ني هر ىنوُكَرع ى مه تفرح اقل تفل رهط ىف يقم لا ِكَلَمْلا سوواَط

 ٍراصبأ راوثأ رون ذ نيبملا قحلا كلَمْلا دوُهش ىَلِإ نيلسرملا نم ٍمْرَعْلا ىلوأ ةأرم نيقتيلا

 مح ع

 نيرخآلاو نيل ملاوصلا نم كمر ةعَسو ةلرطت لسمو نيِمركمْلا ءاينآلأ رئاصن

 يبطل هباحصأو هلآ ىَلَعَو َنيِلَسْرَمْلاَو يتلا نم هناوخ] ىَلَعَو هْيَلَع ىَلاَعَت هللا ىَّلِص

 َكئالَص لضم مظْعأَو لزجأو مركأو أَو ميكو افحنأو قو نع ملت ؛نيِرهاّطلا

 رهاظم ءامس كلف ىَلِ تاّذلا نطاَب هْنُك ِقّْقأ نب نآرتتي اًمالسو ةالص كمآلس ىَفوُأو

 ىَلَع يملا ِر وْ لآلج 9 رم ىلإ َنيفراَْلا ىهتتم ةردس دنع نايت ريو تاّمصلاو ءاّمسألا
 "سم اس معا

 ثقب نير سيال معلا نقي مع كوس كيتو كِدبم دسم نال اند

 علا وأ الج 0 ىلا 0 ا نيدضأرل ا ءافلخلا

 م 0 ٠

 هه

 مر مدي تي يتلا لع لاحد يم داس يل ا

 ىفل لبق نم اوُناَك نإو ةمكحلاو باتكلا مهمُلعُيو مهيكَريو ل

 لامك ا كتاّفص رق ىلع كنا الص ,مكسو لم ملل « نيم لالخ

 0 دسم نيكلاتلا نم راح هك ليلك يللا لَ ّيهلإلا رارسألا طع يبول

 لرألا 1 ةيادب ل كل تآ وه 0 ا نس دلو تاّذلاَو فامرألاب دومحملا

 هل 2 .٠ 8 مصاص ع ع

 ةقيرطلاو ةعيرشلا ىف م هعباوت نع ضرأو دم دمأ هيهني الو ددع هرصحي آل ىتح دبألا َةَباَعَو

 نياسعاو نال اي اَْلَعِجَأو ةقيرطلا لهأو ءاَمَلعْلاَو باّحصألا نم ةَقيقحلاَو
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 ةرمصا سم ما »ع ع اع

 نيو كئرضح باوبأ حف دَمَحُم اديس لآ ىَلعو ٍدمَحم اندم ىلع ملَسو لص مهللا

 تايآلا هيلع لّرتملا تاّذلا ّىنادحو كسنإو كنج ىَلِإ كلوُسَرَو كقلَخب ' كتيانع

 تاّمراصلا قرسلاب تآلالّضلاو در ىحام تاداّسلا ديسو تارّتعْلا ليقم تاَحضاَوْلا

 0 را اديس تادهاشملا بارش .نم لمّنلا تاركا نع ىهاثلاو قورعَمْلاب رمآلا
 , سيم لص

 عر قالا هل نم ىلع مْلَسَو لم ملل مُلَسَو هيلع هللا ىَلُص َتاَيِرَبلا

 كفاعنلاو ةيلرألا تاياتعْلاَو ٌةيقيقحْلا لاوحألاو ةيعرشلا لاوقألاو ةيمرملا فاضصوألاو

 "مص ستاع

 هب ىَدَتْقمْلاَو كيلِإ ىعالا اني دنع ال رفْغَعْسمْلا اً موي اًنعفشو ةيربلا رسو ةينابرلا

 كتاذ وُ نم مق ىتَح ًكِريَغ نم شحوتسملاو كب سيلألا تر ديمرلا دارأ نمل
 هم سس ص ل

 كلامك ؛ هتيوقو كلاح ناسلبب هَل تلقو كترشك ىف كتدَحَو ده كرمي أل "كب عد

 ةلراهت ىف كلل ٌمداصلاو كلل ىف كل ركل نيك ٍرشمْلا نع ضرعأو رم رم ام عدصأق

 ىناعَمل عماجلا فرحْلاب كيل لَسَوَتت اَنِإ مُهَّللا .كقلخ 0-0 كتم دنع فورس
 2 ١ ل 2

 وجو انع وح انو مَلسَو هيلع هللا ىلص اي هو ارت نأ كب اَيإ كأن كلامك

 ةّيويدلا لغاوسشلا نم َنيِموصْعَم َكراونأ رحب ىف اَنع اَنيْعُتو كلامج ةدهاشمب اَنبوُنُذ

 نم اًنقسأ َكَرِيغ هَلِإ ال هلأ اج ره اي هللا اي رع اياهللا اي وخلا كلب نتاع اكليلإ نيبغار
 هج ية 2مم

 انني لمتتو كئرضح ةحوبحب ىف مترَت ىتح كتيدَحأ واحب ىف انسِمَغأو كتبحُم بارش

 انيويعب اًنارصّبو انَلْضُت الو اًندهأو كتعاط رونب اًنروتو كتمحرو كلضفب كتقيلخ ماهوأ
- 

 يضرم ص لع ةعص ل

 هباحصأو لأ نلعو ليو لخالا لع دتحت 201 طنب ننرع بع

 حكت روب ليلا نا كلان نيا تل هوك لهآو دوجولا ٍحيباَصَم

 ميلَعْلا عيمسلا تْنأ كّنِإ نم ليت انبر ماركإلاو لآلجلا اذ اي موُيَق اي ئح اَي هللا ا

 بر اي ريدق ءىش لك ىلع كْنِإ ةعفاَ ةثِرْعَم اَنل بهو ميحرلا باوتلا تنأ َكْنِإ انيَلَع

 ا 158 .

 نأو اًنتظقيو اًماَنم ىف اَنيبَن هجو ةيؤر اَنقررَت نأ ا

 مُهْللا هال كر ار ىلع لن نو نيدلا موي ىلِإ ةمئاد ةالّص هيلع مُلَنَو ىلصُت

 ىَلَع ادعو الف :كئاحت ىقوو ادَمرَس كتاب عاتب نبأ كتاركص لضفأ لعجا

 ةيناسحإلا تاّيلَجَتلا روُطو ةيناميإلا قئاقرلا ٍمَمَحَمو ةيناجلاو ةيناسنإلا قئاَقحلا قرش

 بك دئاقو يللا شي مدعم يلا دطع ةطسأو ةيامحرلا رارنألا طبت

2 . 

 بنو
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 دجَمْلا ةمرآ كلامو ىلعألا علا ءاول لماَح َنيعَمجأ ٍقْلَخْلا لَضْفآَو َنيقِيِدّصلاَو ءايلوألا

 سو مقا نال ناّمِجرُتو لوألا قباوسلا رار ها لرآلأ رارس مآ دهاش ىتمألا

 ىِولعلا دوجولا نيع ناسنإو لكلاو 'ىنزجلا هولا رسم ٍرهظَم مكحلاو مّلحْلاَو ملل

 ةيدوبعلا بتر ىّلعأب ققَحَتمْلا نيرادلا ةاّيح نيعو نسوكلا دعب خور نافل
 عش معا

 انآلومو اًنديَس مركألا بيبحلاو مظعألا ٍليلَحْلا ةيئافطصالا تاَماَقَمْلا قالخأب قّلخَتملاَو
 يك

 مه هم 2 ةلاوا -

 هَدَع هباَححصآو هلآ ىَلَعَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص باَلُسْلا دبع نب هللا دْبَع نب دَمَحُم اَنيِحَ

 َنوُلفاَعْلا هِرْكَدَو ةردذ نع لقوا نوركاذلا هركذو كركذ َّمّلُك كتاّملَك دادمو َكناَموُلَعَم
 هس <

 نعت نأ دوجرلا ين قواتلا هروب كِبلإ لسوتت نإ مُهّللا اق رس اسي لس

 آو نيمِلسْلل ىَرْشُيو عَ كيك ءىَش لكل عينرلا لت ةايح رونب ب اًنيولق

 ىركذو ًءايضو ءىَش نم باّتكلا ىف انْطَرَف رجلا ةزدم روني ارودص حرشت
 ها لا مر س2 ع هر -

 ءىش لكو مولع اولاين اسلعتو يفرم كرا هنت راش انسوُفُت رهطتو نيقتملل

 قح ىف ان ايم ىَقَح كراون عماولب انف هرئارس ىرسُتو نيم ٍءاَسإ ىف ؛ هانيصخحأ
2 

 ةاَيحْلا شيع هحوري شيعت ةيدمرسلا كيوب ايف مويا ىحلا وه نوكي ؛ هتقيقح
 مس »# بساماس

 كتيحرو كلْضُفي نيبآ (ريثك اًميِل  مُلَسَو ِهيحَصَو هلل ىَلعو هيل هللا ىَّلَص ةيدبألا

 َكتاَلَجَت تآلرامل هدوهش هرم ىف كنار تاَيلَجَتَيو نمحر هك ا

 اي سلع مو لح لم يللا :تيرفآلا ةيآلو ىف نيدأرلا ءاَلُلا ىف وُ

 *بنللا رمت لاّمَكَو ككلُم للجو كفطع ناَنَحَو كفطُن لاَمَج دَّمَحُم
 0 ا

 م مم

 رارسألا نست كداهت ىف اقَح ٍرِهاّظلا كبْيََغ ىف ىنَعَم نطابلا دِيقتتأل 5 ةّيحملا

 ىلا ةّئيبلا تايآلا ِر 2 ةَميَقلا بّتكلا لزانم ةينامح لا تارمحلا ة ةرضح نلجمو ةعانرلا
 00 هل

 را ًءايبنألا هررأ نع تقلخو كدقسر كئامسأب هَم هتفقحو كتاَذ روث نم هَتقَلَخ

 مَ َنييلا قاكيم هللا د ذو نيبملا "نَسْلا كلرَقب مهبل قائيسلا لخناب مهْبلِإ ا

 لا هترصنتلو هب وعل مك امل قادم لوس ماج | مث ةّمكحو باّتك نم مكتينآ

 «نيدهاشلا نم را اودَهْشََف لاَ انررقأ اوُلاَق ىرصإ مُكلَذ ىَلَع ىلع مالخأو مور

 قبعو لاصوْلا سمّشو لاّمَجلا ءاهبو لآلجلا جاتو لاَمَحْلا ةَجْهَب ىَلَع مُلَسَو لص مُهَّللا
 هم دس »ب

 2002 ص ص سس ع سا هزل

 د ل زع للجو كتل لال اع دوج لك يو دوج
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 هلا بكبر له نم ةّصاّخلا ةّصالخو كتوفص لهأ نم ةوقصلا ةوقَص ص زارطو

 هلع هللا ىلص دسَحس نال اديس مرسلا هللا ليلختو مخل بيتي ملأ

 سلا ىِربكْلا ةَعاقشلا بحاص كينل هب مكس كيَلإ هب لَسَوَت آن هللا لو

 انني انا أ وأ نينوت باكو: قلل ةلزتملاو ايلعْلا ةَناَكَمْلاَو ءارغلا ةعيرشلاو يدطعلا

 إ دج لو رص لو تكاد ى ىرت آل ىتح راثآو ةلاعفأو ءاممآو تافصو اًناَد هب

 مساهل مص وي 3

 هلئاوأ ىف هتيوه َنيع اًنئيِوه لعجت نأ كلآسأ كتمحرو كلضفب ىديسو ىهلإ كا
 و

 ءءء 2 ساضصا

 تاتا مجرور هريس رد عمارجر هن كي دارا تاوقو هتبحم ءافصو دوبو هتياهنو

 ةردملا لمر هلع هلا ىلع ديعك اندنب كن هب كنت اَّنِإ مهّللا «هئاّمعَت ٍميِعَنو

 لحم دقق بيحس مدن اي يع ةقرط اننا ىلإ هيف تلك آل انو لولو اضل

2 

 بود َاَرْفُخ نإ ملَسَو هيلع ىَاَعَت هللا ىلص ٍدْسَحُم م كيب ءاَجِب ىالوَم اي ليخدلا

 ال ىّذلا مسآولا دوج رحب ىف ةرطقَك مهرجافو مهرب مهرخآو مهلوأ موعمجأب ٍقَْلا

 عفا لم يا : زال سر امو نما ا كلوقو تل دق هل لحاس

 نكأ مّلو اًبيش ام ُث + نسأل لتتفأَو سس مظتلا نعم نإ" بر «نيعمجأ هبحصو هلآ ىّلعو

 رار م ةتلأكو ضلا يَ ىلإ اب اًيفش أبر كاب

 من ام ىلا جم اي ىكرلا قوم اي ءجرلا مط ٠ ءاَفَعسفلا نوع اَي ريق ريح نم

 ميظْعْلا نكرعلا فز هللا لإ َهلإ آل ميلَحْلا ميظتعلا هللا الإ َهلإ آل َنيِفئاَحْلا َناَمَأ اي ىّلوملا
 00 ماو 2 هس

 عياجْلا ىلع ملسو لص مهلا ؛ءيركْلا يشرملا برو عيسلا تاومسلا بر هللا الإ ل ل

 بحاص ناسحإلاو دوجلا ندعمو ناميإلا ةّلح زارط لضفألا ( قانرلا بطقلاو لمكألا

 هلجأل هوُجوْلا تفلت نَم ىَلَع مّلَسَو لص مهّللا ةّيدُللا / وّلعْلاَو ةيوامسلا مهل لا

 هياحنصأو هلا عَ دوجلاو مراكمْلا ٠ بحاص دومحملا دمحم هيَبَسي اا تصخرو

 و رولا دمحم اتديس ىلع مل لع لص مُهّللا «باَتجْلا كلذ بانج ىَلِإ نيقباسلا باطل

 و ا دي دومْلا َنيِمَئاَعْلل مح , رن ىفينحلا نيدلاو ( 7 رعلا ناسثلاو : ىلجلا نايا ؛ ىهبلا

 مُهّللا نسا قئآلخْلاو َنيِملاَعْلل هللا م - ندين 0 يملا باتكْلابو 0
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 ين لسا تسرع ع سل 0 لاا يامال ريس رس مص

 كنم ةياعسلا تلعجو ككئايلوأو كئايبْنأ ىلع هتلضفو كمآلك نم همالك تلعجو كروت

 كرات ّقحْلا ىَلِإ ٍقْلَحْلا ىداه كْنَع لضم لك ىداهو كَل 0 ك لامك مهيلإ ؛ هنمو هيل
 ا ماسلا سا

 هللا لضَف ناكو كبرُق طاسي 07 هتبطاحخو كلضفي تاريخا ندعَمو كلجأل ءايشألا

 «ةكللج ىف كل ِئاَصْا راهن ىف كل مئاّسملاو كلل ىف كَل مئاقلا ايس كيل

 َكقْلَحن ىف رُكَمَتُمْلا ةلركذب لغتشُمْلا كقلخ ىن ةَيلَخْلا كين ىَلَع مُلَسَو لص مُهّللا
00 

 كلآلج لامجل دهاشملاو كسدُق رئارس ىف ٍرْضاَحْلا كلّسرل ناَهَرَبْلاَو كلرسل نيمألاو
 م م

 َكتوُكَلَم ىف بئاَضْلاو ككْلُم ىف رهاظلاو ' كتايآل ٍرَسَّفَمْلا دَمَحُم اَنَلَوَمَو اديس

 ولييارسلاو ةيلالجلا ةربلاو ةينامحرلا ةَرضحْا كتوربج ىلإ ىعادلاو كتافصب هعمل

 ُىِرَقلا ٍحاَبْسِمْلاَو ىقثلا لاو ىهبلا روثلاو ىوُبَتلا بيبَحْلاَو ئقسلا ٍشيرعْل ل

 ديِمَح كن مايا ىو مأرنإ ىلع تيأس ان دل ىو لع مو لص هل
 د د - ٠ لس عاري علا 6 ل

 ميج ٠ تانك ءاحنو تارا ويؤي ةحفأتل هِيَ ةرخامْا ةردلا كدابع ء حا

 م 0

 م تاّيل كلا آشنمو تاّيَلكْلا ع تاّينعلا نونو تاَداَعّسلا نيسو تاجرتلا

 ىقسملا تاَدَماَصُمْلا تارمت م عمال تاي ويلا ءايشألا ن نع كب ل ومعمْلا تاّيدبألا

 هلآ ( ىَلَعَو دمحم نمو اديس تالجشملاو ىضاملاب مراكلا تاسدّصلا راوسأ نم

 كو حاورألا ىف دمحم اًنديَس حد ىلع مّلسو ص م مهل «راربألا هباحصأو رايخألا

 م هع

 ىف هرظنم ىلعو ءامسسالا ىف. هلأ َنَعَو رومْلا ىف 3 ىف ِهِربَق ىو داسجألا ىف ءدَسَج

 يق ىَلَعو تاَكرَحْلا ىف هتكَرَح ىَلعَو عِاَسَْلا ىف هعْشَس ىو رظاَنَمْلا

 اعلا هناسل ىّلعو تاَمايقَلا ىف همايق ىلعو تادوعقلا ىف هدوم ىلعو تاّنكسلا
 صلع م ١ ةزمس 5 ا

 لَو تمل مَع هياحلصأو هلآ ىلع هيَ و مهلا "لص ”ىديألا مسا ىلرآل

 1 دو هَئسَرَكو هتطعأ ىذّلا دمحم دمحم اًنديس ىلع ِمَّلَسو و لص لص مهّللا «تملع م
 و هع . ع م2 عامل هع هيل ع همر رق قه

 سوطألا كبح هتطَسيو يضالا َكمَلعبُهََأَمو ةتنكمو هتيقسو هتيندأو هتبرقو هتنعأو 0

 ورم ل

 ٍميِدَقْلا كدبعو نيبَمْلا كرون ونو و قالخألا بّذعو كآلفآلا ٍرْخَف 3 سبفألا ' كل لوقب هتنيزو

 اَنَالَوُمَو اديس ميركل كِلاَمَجَو يملا 20 7 نيصَحلا كنصحو نيِعَمْلا كلبحو
 2-2 هلع

 سس رولا دوعسلا لامكو دوجولا ٍليداتقو دولا حيباصم نكس هلآ ىَلَحَ ديحم
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 اَنْحرَتو برا اهب "كَ ايو َدَقْسْلا اه لح ةالص الص هْيَلَع ملَسَو لص مُهّللا .بوُيعْلا
 را موق اي ىنح اب هلأ ا براي :برآلا هب ىضَقَت اًيِرْكَتَو بطلا هب ليز

 لص مُهّللا « «ميحر ا اي ميري التفت بفارقتو كلفطل ليات نم فلق كلأنت ماركإلاو

 هد ىمألا ىبنلا دمحم اًنيِبَنو اًنديس كلوسرو كيبَنو كدبع ىلع ْمّلَسَو

 هتآو ءادأ هقحلو ٌءاضر كَل ُنوُكَ ةالص هيب لهأو هتايركو هجاوزأو هباحصأو هلآ ىَلَعَو

 هدو ىلا ومَا ماما بو ةمسيرلا يامل ةّجردلاو فرشلاو ةَليضمْلاَو ةليسّولا

 كي زيرعلا كباتكي كيَلإ يو د نإ مهلا .نيمحآرلا مجرأ اي

 مص اع 0 ب ساما ا

 0 0 3 َّ 5 نيرو ىذو رمعو ركب ىبأ ِهَيِحاصْب ل

 ل لص, مهلا .ةشئاعو ةجيدحخ هيَتجورو ساّبعْلاَو ةرمح هيّمَعو قلو نَسَحْلا

 ناسل اهمجرتي الص لك ٍبْضَصَو لك لآ ىَلَعَو ليِعاَمْسِإو ميهاربإ هْيوَبأ ىَلَعَو هْيَلَع
 اهب قعنيو تاّجّردلا عقد ٠ تاَماَرَكْلا لد تاناسقملا نحو توكاتلا ضان قل نرالا

 امك تاّمِهُمْلا ٍمْقَدَو بوركلا فشكَو بولا ناري توُساَنلا ضي ىف دبل ناس

 يصوُصُخب ملا مهِصْنَمو مهتيلهأب قئاللا وه اَمَكَو ٍميِظَمْلا كنآششو كِل قئأللا وه

 ىف مهرئارسب انفْقَح مهلا ميظعلا لفل وذ هللو ءاَشَي نم هتمحّري صَقْخَي صئاصتخ
 م هما

 مَلَسَو هيلع هللا لص دمحم لآ ىَنسحْلا كنم مهل اتَقَبَس نيا ةيوُثمي مهام جرام

- 

 دومحيملا :ةماقه ىف د ل! رع. ىف انمعو ىبرقلا ةتدومي ىربكلا ةداعسلا روقلاو
 م6 2 0 # ريب شل ضع, م راجل م م1 2 ما سا * هن ميعست صل سا # لس

 ىبنلا هلا يزكي 2 موي ةوررملا ليرعم تانرع فرخ ني اتساو دوقعملا هئاول تحئو

 ةراشب روهظب عفشت م د عفشأو طعت لسو عّمسي لق ةراشب ورب ْمَلَسو هيلع هللا ىَلص

 لص » سا سرس

 دوعن اَنِإ مُهّللا ؛ماركإلاو لآلجلا اذ اي تيلاعَتو تكرابت ىَضرَتَف كبر كيطعُي فوَسَلو

 ىلع دمَحُم كايت بحبو كير ناطلسو كنتم ةَرَدَِبو كيرع لالجتو كلالج رعب

 نيريجتسملا َراَج اي نيِجاللا َريِهَظ ا ةئيدرلا ءاوهألاو ةميطقلا نم مل هَ تت هللا

 كالا ةيناطيشلا تاوهشلا نم انظفحاو ةيناَسْفَتلا ٍرطاَوَحْلا نم اًنْزجأ

 سعت لح لهاا لص نم اولا ءاّقصب اًنْفَّصَو ةّيِرشَلا
 ل 0 مم

 ىّلَحَتلاَو ةيلختلاو ممَجْلا ة 10 ىف ةيناسنإلا ةعيبطلا ةتيابمو ةّيئّتأل ءانفب اتموسر

 لقن



 ساضص ي)# «ع

 آلو ثيح ال ثيح ةينادحولا دوهش ىف ةينادمصلا اعلا ىلجَتلاَو ةيدحألا ةيهولألاب

 ردت اللا حي قرع ميرنا يلو هللا نو اوشن لكلا ستوك 11

 نيظوظحُم هللا نيَعِب نيظوحلم هللا مراكمِي نيصوصخم هللا فيس َنيِروصنم هلل
 ب وا د يام هللا 0

 00 ٠ ءء هرم

 اتلغشا مهللا «بين :أ هيلو تلكم لع لاب الإ نقم تاو هلا او يرو هللا اي درا

 يال موصل ساو لاول اه لحم الو ريش اه ةعّسأل نب انل اب كب

 ينل ارد لا لا ا دل ا قالخألاو ةينابرلا تالا
 ىَلَع اًندِعاَوَت 0 نيقيلا 0 ل تر ا دداضو نيكمتلا ةقلتحو

 بوُعْفَسلا ريح هزم ننملا نيل لفارسع نيرا يلا قعارشتو فاقت ل زم
 ءادهشلاو َنيِقيدصْلاَو هيلا ب يلع حلا نيِذَْلا طارص لانا و قع

 كر مئارعو ةَماَرعلا ةورف ىلعأ ىلع ليئألأ دْجَمْلا ىب اندصاَقم دْيَشَو نيسلاصلا

 كتَمْحَو فاّطْاب اًنثغأ َنيئيِغَنْمْلا ثاّيغ اي َنيحِرصَتسمْلا خيب خيرص اي نيلسرملا نم مزعل

 ىف كتياده ا نفعسأو "بحلا عراصم ىف كيران تاحشتب الجشاو دعبلا لآلض نم
 ما مص

 اي كَسْسرو كلفمي ديجُملا نارقلاب رو ار زيزعلا َةلِوُصَتب انْْباَو ىَبرَْلا رئاَضَح

 باوشلا قاس ع بكا عندا تن كن امم لبق ابر نيمحارلا مَ 0
 هرم وم صا ع 00 و

 نينمؤملا تاّهُمأ هجاوزأو ىمألا ىهنلا دمَحُم اًنديس ىَلَع ملَسَو لص لص مهللا .ميحرلا

 مع اَيديجَمديِمَح كن ميهارنإ لآ ىو مها ىَلَع َتِيَلَص اَمَك هتيَب لهو هتيردَو
 ]لآ 0 2 هامش داهم كم

 رس لك اي 1 ا ل

 رت ريما جدام ىلا ناس لل ركل تن

 هقلخخ عيمجو هل ةلسارو هئايبنأو هتكئالمو هللا تاولص نيملسملا نم ىّنِإو َكيَلِإ تبت كا

 ةمسرو مالنا يلو هلق دسم جدلا ىلعو ورحم اذتال لذ انين نديم ىَلَع

 راد راديو ةيناكضاو هلآ مم هتَياَعِرَو هنامضَو ِهَحضاَقْشبهَعَم م اًءلخ اند مُصَّللا .هئاكربو هللا

 هتدهاشمب انفحنأو ماركإلاو لآلَجملا ادعم كيم دنع قدص ِدَمْعَم ىف مالا

 ميما فلو شو تلكم لاحت ىلإ راب اكتنيكا يسر ميِرَك اي هلراتم فيطلب

 لدفن



 ور ا < سن اع 2 مرعا و
 ىف ميحر روفغ نم ًالزن هلزنب انمركأو ميظعتلاو ليجبتلاو ميركتلاب هتماركب اًنظفحاو

 معمل ا ع مرق هارت ٠ يو م 5 0 ما عا م . هس 8 262 #ن يو ءيع ف

 بْبَقْلا حيتاقم مكيطعأو اَدْبأ مكيلع طخسأ الق ىئناوضر مُكْيَلَع لحأ ناوضر ضور

 ىَلَع تاّذ راَوْنأِب ىَناَمَمْلا تاقص فراَعَم تانج نوُنكَم ىف نوُنْكَمْلا ٌرسلا نئاَرَخل
 .٠  3عا لف لق هع ١ ىلا 2 4 ىعاا# 2 و يع 50 0-50 م ص دبس سا ع رب 2

 ةقأرلا ةقأر فاطعنأب ميحَر بر نم الوق مالم َنوعَدَي اَم مهلو نورظنَي كئارألا
 أ لس 2 0 2 0 5 . م5 -- معا 0 2 ١

 روصفق نساَحَم ىف ميظعلا زوَقْلا وه كلذ كبر نم ًالضف هتياّتع نيع نم ةيدمحملا
 سا رخله ع يي سا سا سمس يي ٍ هم هى 5 0 2# . 000 0 - 0 هش يف مص رعب له

 ىف َنوُلَمعَي اوناَك اَمب ًءاَرِج نيعأ ةرق نم مهل ىفخأ ام سفن مّلعت الَق ٍرئارس رئاخد
 ماب سال مس لس نيم سلا ه عرب سل ن يا مس شال مرعلاا مارب سه 2 سمس ماي

 نأ مهاوعد رخآو مالس اهيف مهتيحتو مهللا كناحبس اهيف مهاوعد متاوخ نساحم ةصنم
 ما يمسعو

 :نسلاعلا بر هلل دمحلا

 هنع هللا يضر ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا انالومو انديسل ىربكلا ةالصلا هذه

 هللا ىضر حلاصلا فلسلاو ِدَِِكي ىبنلا نع ةروثأملا تاولصلا نم ريثك ىلع لمتشت ىهو

 دعب لامجإلاك اهل نوكتو ليمكتلا نسحب ىظحتل تاولصلا هذه اهب تلمك دقو مهنع

 ىلع فقاولا اهيأ ملعاو ؛ىسلبانلا ىنغلا دبع خيشلا ىديسل اهحرش نم اهتلقن ليصفتلا

 امور هيف ةروكذملا تاولصلا باحصأ رباكألا نم ريثك ةمجرت تكرت ىنأ باتكلا اذه

 انيلاومو انتاداسو ىعفاشلا مامإلا انالومو انديسك راهتشالا ةياغ مهراهتشالو راصتخالل

 ميهاربإ ديسلاو ىودبلا همس ديسلاو ىعافرلا دمحأ ديسلاو ىناليخبا نداقلا دبع ديسلا

 ضعب تمجرتو ىلذاشلا نسحلا ىبأ ديسلاو شيشم نب مالسلا دبع ديسلاو ىقوسدلا

 بيرق وأ مهلثم مهنأ لمتحملا نم ناك نإو مالعألا ءالؤه راهتشا اورهتشي مل نم رباكألا

 ىلع ىركبلا ىفطصم ىديس حرش نم تلقن معن ماقملا ولعو ةلزنملا ةعفر ىف مهنم

 مهتبتر دقو هترهش عم ىبرعلا نب نيدلا ىيحم ىديس ةمجرت رصتخم ةيربكآلا ةالصلا

 هللا يضر هتاقبط ىف مهنم نيروكذملا ىف ىنارعشلا مامإلاب تيدتقاو مهنامزأ بسحب

 ىليصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيمآ نيدلاو ايندلا ىف مهتاكربب ىنعفنو نيعمجأ مهنع

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا

 ةياهن ال امك هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كرايو ملسو لص مهللا ةخيصلا هذه نأ
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 ىه مهضعب لاق لاق غيصلا فرشأ نم ىهو اًضيأ ةيلامكلاب ىمست هلامك دعو كلامكل

 هللا دبع ثيدحلا مامإ ةمجرت ىف تيأرو .ه ا ةالص فلأ ةئامب ليقو ةالص فلأ نيعبس

 ةالصلا هصن ام هنع اًيكاح عامشلا دمحأ نب ملاس ليلجلا خيشلل ىكملا ىرصبلا ملاس نبا

 دنسملا درفلا انخيش نع اهيورأ نايسنلا عفدل ةروهشملا مالسلا هيلع رضنخلا ىلإ ةبوسنملا
 ىبأ نع ىعفاشلا ىندملا ىناروكلا ميهاربإ الملا فراعلا هللا ىلو نب رهاط ىبأ خيشلا

 هنإ اريرض ناكو ىسلماربشلا ىلع خيشلا ىخيش ىنربخأ لاق ىفونملا نسح خيشلا دمحم

 هيلع سلجيف ىسركب هل ىتؤيف ىجافخلا باهشلا نيب ةالصلا لبق ةعمجلا موي لخدي ناك

 اهنع هبيجيف هيلع لكشت تالاكشإ ضعب نع هلأسيو هيدي نيب ىجافخلا باهشلا سلجيو

 كلذك هيتأي ىرخألا ةعمجلا تناك اذإ مث اهديناسأي ىه باتك ىأ ىف ةيوجالا هل ركذيو

 ىسنأ تسل انأو ىسني هنال معن لاقف كلذك سيل وهو ريصب هنأ عم كلذ ىف هل ليقف

 ىنع درفناف ةيوسلاب ملع لك ىف هعم بلطأ ِكيرش ىل ناك لاقف كلذ ببس ام ليقف
 نأ تبلطو ربسخلا هتربصغأو ىخيش ىلإ تبهذف كلذ ىلع بعصف لمرلا ملع بلطب
 رسكناف هدقاف تنأو رظنلاب الإ لصحت ال هتجيتن نال كلذ كل متي ال لاقف هيف ىنئرقي

 لجر ىلإ سلجف ىب ام ةدشل نيموي لكألا نع تعنتماو اًمومهم تيقيو كلذل ىرطاخ

 نيدلاو ايندلا ىف حودممب سيل ملعلا اذه نإ لاقف هتريخأف ىلع اي كيلع سأب ال لاقو

 متهن الو هب قلعتت الأ ىندهاعت كنأ ىلع ةدئاف كديفأ نأ ديرأ نكلو هب كلامآ قلعت الف

 نايستلا عفدل ةكرابملا ةالصلا هذهب ىندافاف كدهاعأ ىتح ةدئافلا ةجيتن ىنربخأ تلقف هل

 ال امك هلآو دمحم ىلع لص مهللا» ىهو نيعم ددع ريغ نم ءاشعلاو برغملا نيب أرقت

 .اهفورحب هترابع تهتنا «هلامك ددعو كلامكل ةياهن

 سفنلا حمست مل اهتسافنلو اهلحم تاف دقو ةدئافلا هذه ىلع تعلطا هفلؤم لاق

 ةروهشملا ؟نيسمخلاو ةعيارلا» ةالصلا ىلع مالكلا رخآ اهركذ لحمو انه اهتركذف اهكرتب

 ىه امك اهتمرب اهعضي نأ هعبط وأ باتكلا اذه ةباتكل هللا هقفوي نمم لوئسملاف ةيلامكلاب

 . ةروكذملا ةالصلا ىلع مالكلا رخآ ىف نيطخلا نيب
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 ةماخلا

 دئالق تاولصلا هذه دئارخل اهلعج دئارف دئاصق عبس ىف

 باتكلا اذه عماج مظن نم هلي نيلاعلا بر بيبحو نيلسرملا ديس حدم ىف

 اهنم سيمخت لك سيماخت ىهو هنع هللا افع ىناهبنلا ليعامسإ نب فسوي بنذملا ريقفلا
 رركتب رركتي ىذلا سماخلا رطشلا ىور ىلع عبارلا رطشلا ىف ةيفاق نيسمخب تيب ةئام

 ةالص ةغيصب وأ نيعماسلل رمألا ةغيصب ِةيلكَي ىبنلا ىلع ةالصلا ركذ هيفو ىفاوقلا
 قبس دقو تناك امفيك ةدحاو ةيفاق ىلع لئاوآلا روطشلا ةثالثو ئراقلا اهيف نوكراشي

 ركذ سلدنالا ءابدأ نم ةعامجو ىعربلا ميحرلا دبع مامإلا نسحلا بولسالا اذه ىلإ

 هللا ومحو ميتا لبلاده ينل هناي لحجم هربلا ىف بلطلا منن يام عزل

 اولص) وهو نآرقلا نم سبتقملا رطشلا ىلع مظنلا نم اورثكأ دقو ءازجلا نسحأ مهازجو

 اذه ىلع ىسلدنألا ىسوم نب فسويل ةعيدب ةديصقب هباتك متخو (اميلست اوملسو هيلع
 سبتقملا رطشلا ىلع هللا همحر ىعربلا مامإلا مظنو (ميلستلاو ةالصلا هيلعف) رطشلا

 الإ ةثالثلا روطشلا هذه ىلع تمظنو مهتعبتف (اوملسو هيلع اولص هقحبف) :هلوق ىلعو

 تيلب روطش ةعبرأ تمظنو (هتايحب) ظفل (هقحبف) ظفل لدب ثلاثلا ىف ترتخا ىنأ

 هتاذ ىلع) (اوملسو اولص هللا دابع هيلع) ىهو ىريغل اهرآ مل دئاصقلا ىقاب اهيلع

 تركذو (مالسلا هيلع ةالصلا هيلع) (املسو هيلع ىلص دق هللا) (املسو ىَّلص نمحرلا
 نيملسملا نم رست ِةييتَي هتكربو ىلاعت هللا لضفب تءاج دقو بيترتلا اذه ىلع دئاصتقلا

 نساحم هب كردي مهيف هل نكي مل ولو دسحلاو رورغلا ءاد نم بلقلا ميلس دحأ لك

 رعشلا نم اهتدوج عم دئاصقلا هذه نإ لوقأ ال ىنإو ِةْيِكك مظعألا هيبن حدمب ابح مظنلا

 ىف تلذب دق ىنإ لوقأ ىنكلو الكو اشاح فَي ىبنلا ةرضح ىلإ هميدقت قيلي ىذلا
 ال ركفلا ذإ ةيوبنلا ثيداحألاو ةيدمحملا ةريسلا نم اهيناعم لج تلعجو ىدهج اهنيسحت

 ىلع اهنسح رادم ةيرعشلا ةعانصلاو ٌةِْفَكَي فيرشلا هماقمب قيلي ىنعم ىلإ هليختب لصي
 دهشيو ميهفلا فصنملا اهاري امك ىهف اهظافلأ امأ ظافلألا ىف قئاتلاو ىناعملا ىف ةغلابملا

 نناعملا غلبأ ىهف اهيناعم امأو لاذتبا الو اهيف ةبارغ ال ةقيشر ةقيقر ميلسلا قوذلا
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 كلذلو هنم غلبأ ىقيقحلا ىبنلا فصو نكي ملو ركفلا هليختي ىنعم ىأو اهقدصاو

 هدلومو هراثآو هرايدو هرابخأ ركذو ةئيد حدم نمض ىف دئاصقلا هذهب ْدْكَي هحيدم تلعج

 هباحصأو هجاورأو هلآ حدمو هتعافشو هتاوزغو هتازجعمو هتريسو هلئامشو هجارعمو

 درو ةيقيقح رومأ ةياكح كلذ عيمجو 2ك هنياهنو هتيادب نم ناك امو هئادعأ مذو هتمأو

 ال اهتقرعم نم هسفن ىلخي نأ ملسمل ىغبني ال ةيورملا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا ىف اهرثكأ

 نأ ميركلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأف كانهو انه نم ركفلا اهدلوي ةيرعش تالايخ

 ميلستلا لمكأو ةالصلا لضفأ هيلع ميحرلا فوءرلا هلوسر دنعو هدنع ةلوبقم اهلعجي

 .ىتامم دعبو ىتايح ىف اهعفن ىراجلا ىتاتسح لضفأ نم اهلعجي نأو

 ىلوألا ةديصتقلا

 تيرع بك وشامل ارك ْمَثَىْلَت ةئيدَمْلاِب جُع
 ما »# سا سال

 ايدَق ميدقلا هللا ةريخ ره اي نينمؤملاب ادع نم وه

 اَبِيَحَصُم اَْطَلَتُم اًفطْعَنْسُم تأمن ديكفا زرنا #2 ميا ع 6م - مم «٠
 55 د ماع و 1 0 ىلا 2 1 ا

 0 انس و يل راع

 تالرلا فلاس ىواَسَم لسَفأو تاَرَبعْلا نِساَحَم َكاَتَه بكسأو
 عر جاع توكل دلت َتاَمْلَخْلا ا َكَبوُُد مّلخأَو

 ّ اًمِيْسَت اوُسْلسَو هِيَلَع

 ب ويت دلك كن ا قَدِضِب دعا
 نر معملا هيفا تلا ةيقإ كك 1

 اًمِيلْنَت اوُمْلَسَو هِيَ اوُنَس

 انينيلا( نرئاطملا وأ مريح ا سو ب نع داو
 اًمِيَْت اوُمْلَسَو ِهِبَلَع سف

1 
 ه م - تاولصلا لضفأ



 اَنَعْلا لار ىَدَرلا لاز ادسملا دار ىنمْلا تاَياَغ َكاَذَف باَجَأ اذإف

 اًيركتلا هماآركإ نيه روححاو انَهْلا َلَصَح ادجلا لصح اًضّرلا لصح
 ري وع

 اهيا را يع اري

 مليعا ىلعاو اضنيقر مها مركألا ما ركلا لسرلا 1 طالت ا

 اًهيرفقَتلا كلذ ىلوأ هللاو 0 َتاَمّرْكَمْلا ىف ْمهِيَلَعَو
 تيل ويسلم سف ارم

 هقفأ ىف هلفس ىف هرُلَع ىف هقلخ ةريخ نمحأرلا ٌةَوفَّص وه

 يرق را طبت ةنلم هقرش ىف هبرَغ ىف هضرأ ىف
 اًمِلَناوَمَلَسو متسررام 7

 م للم اهل َقَألَكْلا َنْخَي مل
 اًميمعت ُهَلْبَق أل دعب أل هله األ لردع هل تمل

 ااميف ويا دي اررم

 هتداقرب تَمركأَف هيلع اًمَسأ هدالو دنع قرأ ءاهمللا دينح

 اًميظعَت هي ىرسأ نَم ناَحِْبَُس ُهَضاَعَسي ىرّسلا َدْمَب اًتواَسَعَف

 اًميلَت اومْلَسَو هْيلَع الص

 ادا َسْدَقَمْلا كيلا تامل ءايتحأ يعج مج ءايبنألا

 0 َماَمإلا ناَك ءآالو هيدل مهو مهب ىَّلَص

 اًمِيلسَت اوُمّلَسَو هْيَلَع ارُّنص

 هدوعص نيح كلالثألا هب تمس هدوجو نيح نوضرألا هب تفرش

 اًميسَجتال فيك آل ىأر امل هدوُسَح ٍمُكَحِب اًنوح نَمَو امه اَمُه
 ْ ميل لا و هلل ورا

 ةَّجفب رَهبأو ىهبأ الو هنم ةَجهَل قدصأ َقْلَخْلا ىف اَم هلأ

 هير اج ا ير ةَّمُم تاو ىرفا الوالك

 ايي اويتلجو تع ارت
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 راع مد مالم م," يع يم دة م سه م هدو د سافل ا هكا _

 هد جا لركفلا رح جو هنأي عيمجلا ده هنارق

 ل ظ عاف سم سا #

 ايدق 5 نياكج إل اعلا 3
- 

 مم

 لاكمأ تتحتفا ةيردعم هلالَج ّلَج هللا مالك اَدَه

 اًمِيلَك ّناَك هللا بيِبَح هو هَلاَمَك ُدَحُي الو ملكا ريح

 عشار

 امي ويصل ا الك

 بقي فصو ّلُكَب ىرَحلا َرْه حمي مي له اًيااوُسخ

 اني رج ناتعطملا ءانع هال لهيجحو لوهتجلا رهو

 ١ 1 اتيت اشم مَع ارث

 هنارقأ ىلع هعّمعب هعّمعب عب لبق نم هناّمزأ ىف ةّسْدَق ُهنكل

 0 را ياا ءاكناش

 هيأ دا تر دمَحُمِب ا نم ةلاَهَج ُهنم دشآو

 اَموُللا َنوَصرَْيَو [ 2 قدص ركن آل مهبوُلق ريحا ىَرَتو
 اهات لجو هِيَلَع اوُلِص

 نيرا رش ةنانإلاغ ناجل ليج انام
 اَسِيعىاَهِيِفدوُو لمار بوق اَنَع ىللأ ىو

 انمسلق اوسلو هلم اول
 اَفِراَغ ةّيوغلا ٍرْحَب نم ارو اَقِراَطَو لالّسفلا نم َدِيلَتلا ْمَمَج

 بِه ضاَمت ىاَهل فيول" اَفِواَحآل راع هين
 انيييح :ئاوُسلَسَو هِيَلَع اوُنص

 1 ىمْشاَمْلاب ىَوَح نمم ةَلاَح يستحا مهلا 3 هللأت

 اد ركب ديدله نم ىري نمم ةلالجوّةِم رح مظعأ هم

 (تتيلس اول َوهَلَع اوُِّص

 ادي
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 همم ٠ م ع

 تملأ هع تنثآ هَل تدهش َتَمّلَسَو هعَيطاَخ ُةَلاَرَغْلا ىذه

 ترس قاتل ناحاف تلقلأ دق ريِعِبْلا اكو اَيراَجأَف
 امين اومَلَسو هلع ارَِص

 اًمُيْنآلاَو ةليلَك فوُمّسلا در اًمَكَحُم اًعَرد هَعَبَح توبكنعلاو

 اميِرك ٍماَمَحْلاي مركأو اًمرَك اًمجلا 1 ةيربتتم اًهضيَسو
 اًمِيلَت اوُمْلَسو يلع ارم

 د نمم ناحرسلا ْبِجَعَتو دَهَشَي ةلاسرلاب حّصْفَأ بيفلاو

 فراخ د كي كسا دعت ارد مهبل هوُدَحَج نم تيل
 همي ل ِهْيَلَع اوُلص

 رَّجشلاب ادَققأ اوناَك مُهَمِبَل اَي ٍرَجَمْلاب اُدَقْقأ اوُناَك مُهَحِيَل اي

 اًميلْمَت اًمُلَسُم َكاَذ هاَعَدَو رأت نودب ىنأ عاطأ ذم

 اًمِلَناوُمْلَسو هلع ا اوَُلَص

 اعويضم جلا قمح را َءرْتَأ تذاع سمشلا بوُرُجْلا َدْعَب

 اًموُمَس ٍريِجَهْلا رح نِم ُهاَقَو مس ىلا باعت انك غو
 انين اوتتيو هْلَع اَُص

 ار هت ةيشن ا نسح اررضتم هدْعبل نح عذجلاو

 اًموَمْسَ هلكأل ءورضحأ ْذِإ ىرج اَمَك َثيِدَحلا هل عارثلا ىَكَحَو

 اًمِيِلَت اوم هِيلَع اوُلَص

 ارمبأ كلاته دَحأاَمَك َنَلَع ىَرَس ْدَقَو بارشلاب اًشْيَرُق ىَصَرَو

 وْ ٌردَمعْنَجا هزل كَم دق انمَح انكي ىو
 اًمِينَت اوُمَّلَسَو ِهْيَلَع اوُنَص

 حس ىتثأ امين فالس حصقت َتَناَك ءايَصَحْلا هَّفَكِبَو
 ما ص و .ٍ

 اًميِمَع ىلا نع َناَك هانمو

 امن اوَسْلَسَو هِيَلَع 24
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 لسا رص صرع 8# ساس

 عَباَعَي لزي مل َسيِمَحْلا فور عب عباصألا نيب نعم ءانملاو

 ها اوعجارقف هعاصب َنيئمْلا ىَفَكَو

 ءام تلاسو تءاحام دعب نم 55 ةداقق ( نيع داعأو

 ابيِعَي هلع الق يَ 0 اول 0 يقسو
 2( َمّلَسَو هما

 اًميهاريإ حوت نيو سوم رتل انا رز رتتست

 هرم

 ه0 اًيِجاَنْلا لا انسه اتا ىنَح
 - لست | م "7 را

 اقل انآو ان اتواَمَن انو ىَهَتنا دف هلإلا بضع مهَباَجأَو

 امي 0 ا ةضاموتمل

 قس هيا قناة 0 هتدجس لاطأو

 اًميِمَع كانه اًمرش هَل انو عمَجَملا كاذب هَْرِيَم هللا
 م يي

 اهوهشم ًرهاظ ةَّماَيقلا مْوَي اةوسيسيتملا هتان هلإلا ىدبأ

 انكي ليف ل د يرق نيالا: 0
 1 1 اَمِيللَت اومْلَسَو هيلعا 8

 اًمَدآَو ميِمَجْلا لَعَج همحَت نم اَظعألا ءاَوُللا هالوم هآلوأ

 اَموُلِعَمْلا هَردَق رَهظأ َكانهَو ىَمَعْلا لهأ نع وكلا اَذ ىن هاَفخأ

 اًمِيْنَت اوُمْلَسَو هْيَلَع اوُلص
- 

 م

 نيضنا



 وثم ةليبرلا الين ابحت -
 هَلَمَكَو كاذب م ه ري:ييطس م هللا

 هلضف ةليضَقْلابَو ناتجلا قوق

 اهومسعو مهصوصخ عيمجلا َالَعَ

 اًمِيلَت اوُمْلَسَو حارس

 هلظب ةوهتكأا نأ لع وكر
 هم ير

 هلقف صلاخ ةاودنحت نم لاثأو

 وهو ميظعلا مولا كلذ ىف

 انييعالا ازوف روفأَف

 ام اوتسلسو اقاوم

 عنب ال ةماقن هن لانأو
 ممر ل ها #وا م

 - ركشأ تاكا دع نعي نم حورأف

 0 فا طبخ ف

 ع ةمعنو ميِرَكَلا دنع

 ايووح علا بنذملا ثونكأ هيو

 انمي ازملسو هْيَلَع ارّثَص

 اًنمآَم ندع ٍرْشَحْلا ىف ىفواَخَسَو انساحم ترض مث قراسملا أو

 اهنيتم ميجا فلول

 دبي كو ا

 م 5 ل لان د دِدِبَع ل 0 ع

 نومك ىبنَ د عا مقحبو

 0 الا

 ارسنال يل طا

 امتارجو ارئارج 5 0

 اهيحلتتاو 00 كَ الف

 الام هيا هم ما »د سد دهر ع -

 عرشي كياب .دبعلااذه براي

 مَندَت آل ةعاقشب هفصمخ

 # ع هي "بوح ره 5 6 22 عل ف ع ه اس ل

 عفشتي هتعفش نم ريخبو

 هرم سا

 اميحر َنيِمْومْلاب هلع

 ا
 ماعاطا هلا واع

 اًماحساف نين نيف تر تراب

 انا كاع رفغا ههاجبف

 ىَنلا تاَياَغ َلاَن دق دّممَحمب ع
00 

 ايِدَن بر ترص دف يتَمادتل

 عع

 تر ريت اييدسرال
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 كالا رحم يفوت داق
 اَفو رك ا ا دفان وه ىَفْطصَمْلا ةاج كيِدَلَو
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 ىلوألا لآلاو هيلع لص بر اي

 امو 3 6 دا ّمَمْلا مح د هعاَبتأ ىلع دزو ماركلا هتباحص ىلعو
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 تكف تاوضا رع اما

 ةيناثلا ةديصقلا

 بيترتلا ىلع ةيوبنلا ةريسلا رصتخم ىهو

 مولغتك هردقق لسا هك

 ١ مسيتفارحإ نيو حول نيأ

 ةوانيسلا «ةييلشل

 تدم ا ومتجالا
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 _ رم ل -

 ةالَّملا هّلَعَف
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 هع
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 0 نبأ 2 هلا هلم ني
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 ليئارزع َنيأ َلاَكيم َنيأ
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 ريبالش يل 6 رعب ميم

 لوسَرَف مهِموَق ىف ا هنع

 لركححت هيإ ىَرولا لك وهو
 ةوطفلا ةتتاديتت

 - كَ ضم

 هيبأرهلآب هل رون لح
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 تارسشللا َىَلَجَت يّنَجَت

 يقي الالام ٌنْسّعلاَرُهَت

 ميَقَع ا

 تاَمُلظلا كلاوَح ىف قراَغ
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 8 كد 1 مَع 0 2 رأ

 ردبو ل
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 ةالصلا هيلعف

 سلا هي ماس مهيب ما عر
 اردص هيدفأ كالمألا هنم قش

 سس #  يع ع > مريم 0

 ارهجو ارس ناميإلا هوشحو
 ور 8 ةردع ا ف

 او ةالصلا هيّلعَق

 همم

 اهيحا لكيغيو نملا دنع مل

 و 50 ىَدهْلا ىف اًمكلاَس

 ةالَصلاهِقَعَف

 نآرقلاو تارجعملاب 1 لاب ءاحج

 00008 1 دا

 ناَمْنأ وهف قش ردبلا هلو

 ةاللتملا هنيقعكتكت
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 ٌمالْإلا ىقآلا مُهْنم اكو
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 هرب سو

 مهاده ىف اًبغار لازءاتم وهو

 مهامح ةاح هوبيذك املك

 3 هع ل م ا
 قيدصلا قدص نيح اذبح

 و سهام عا وِ عاش مسه ل

 قيقحلا عاجشلا ةرمح هلبق

 يب دعم

 نيروتلا وذ وهو ناَفَح نب

 نْيَحْمْرلا ابحاص ا

 لحم َناَك انآ َدْمَب بصخلا اًمَدْنع
 ميني رهو ل

 يلطخلار

 ارمآ ُهنم اوجرخخأو هوُلم

 و سايب ادري اي
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 ا سلو كاره

 اج الشي كرف ءانبح
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 ايتمسلا شوج مهنع ىحتي ىك انصح يلاب او اع مت هوبه

 ميهَقْلا َنيأَف مه راب وهو اًياربْلا لُك مالسإلا مَمَيْذِ

 21 - 'مكلأ اك م سه © 90 عا © سا ع هاعاف 2و

 م را م لا

 1 هلك لا خلو

 نآلَقَت مكيف ناذسه َلاَق نآرقلاو ٍلهألاب ىصوأ من أ

 ميلعلا قوُدّصلاَوْهَو دكت ام ناَيإلا ةّبلصع اي اوُنِصَت ْنَ
 معلا الملا هّلَعَف

 اياًبحألا حو ك6 نم 2 اياَطو تباطَف ةّبيَط ىتأو

 ميس ايل تلد ل 1 ل ا ههلإ ةاكمعدو

 ميلستلا و ةاللصلا هيلع

 احا نفتتلاو ٠ ناجامألا ضعي نب اح ا امَّدنع ْبْطَخْلا لال
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 سمت ماس ري و هم ٌظةاسا سمس 2 ء"َ م ا سم 3

 ينال ريش همسجو ىح رهو نافرعلا لماك ربقلا ىف وه

 ددسن ع
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 ميما و ةالصلاهّْقَعَف
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 ةثلاثلا ةديصقلا

 نيفيرشلا نيمرح ا لئاضف هيلع تلمتشا امو

 مركألا ىلا ثيَح ىلا تْيَح ا
 و هم عل م ع مدمج اق سا سم

 0 تكا هتايحب

 ىَدّتلاَو احنا ةلاسرلا ى ام م ةوبنلا ئوانم
 مق

 مهنم ىلعأ وهف لاعب امسي انمخأ ار لسرلا ؛ لجأ وام

 اول هِيَع ارْلَس هتاّيَحب

 دمحم ىلا دهنج توح اَمَل دنا لبآ اهل اق نرسل

 ملسم ةّيادهلا فرع اَم هآلول دحوم لك حورو دوجولا ح 2

 اككفلمر ِهْيَلَع اوُنَص هتايحب

 هدونج ضرأو هترجه رادبو ا دّمحأ دهعمب مزكأ

 هوس هضم - رع يأ 2 - م" ممم ع .-ٍ

 مرمّرع هاضر ىف اًهْنم راس ْمُك هدونب دقعو هترصن لحم

 ال هْيَلَع اوُنَص هتايحب

 راد نم اًهب مركأ يدحبلا راذ راَضْنألاَو رسل هَدْنَم ىه
 2 مرا مص مه مه

 مجنألا َنيأف هعقفؤورب تّلعَو ِراَتْخَمْلاِب راّصمألا ىلع تقرش

 اوسلو هْيَلَع اوُلَص هتايحب

 هك داحمل ند حرام ىبلل اهيبف ناك مك

 مها تو نسج حفاوت هاذ نم تو لكبو

 احل هْلَع اوُلص هتايحب

 ابرثني ىمت ليف تناكو تمِسق تيل ا لاو

 ب ناكألا هم ناقكو ابرلا عَم ٌداَهوْلا كلت هب ْتَمْرَك

 اوُمُلَسَو هلع اوُلِص هتاَيَحِب
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 0007 ها ك0 اللا مثار
 ٍليلَحَتلاَو ميرحتلا نطوَم ىه ليزنتلاو ميرشتلا دهعم ىه

 مُلعُمو بحاصُم ّىبتلل َوَه ليئاربج لصوب هآلبلا ىظحا

 0 - ا اوُلَص هتاّيَحب
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 هديا رفا يما ىنمُي ةكرخُن عَ

 اوُمْلَسو هلع اولص هتايَحب

 ىَرَوْلا لك ىلإ اًهْنم ىَدهْلا ىرسَو ىَرَقْلا ىداَهْلا ٌربخأ دَق اَمَك تلك
 قام قنا احا ىَرَصْلا هلمل اهيف تَمَكحَتماَو

 ادم هِيلَع انف هتايحب

 لارلزلاب تَبُحْلا هيل ْتَقَنَو لاّجدلاو نوعاّطلا نم تسرح

 ْمَلْعَي هاوس ْلَهَو َنوَُمَلَسَي وَ 0 انوييلال حاد
 ارسم دو ةحيلع اول وَّلَص هت

 ناصيف اَهَرَرح ىَأَي مل ايل 55 نان نر
 ري از 1 لع 0 راا هع

 مهفي قفوملاو مهفت هرضتاف ناَبْعُشلا هفيدحب هَلاَقمَو

 ايكلفو هْيَلَع اوُنَص هتاّيَحِب

 اًهَّبْلا لك ىَفْطَصَمْلا برُشب اوزاَح نترات سمسم

 مظعآلا بيبحلا اًهنكاس دفتلاَو اًهّبحب ماركلا ماه دَق هللات

 1 ازهملس ِهْلَع اوُنص هتايحب

 ٍلضْفُمْلا ميِرَكْلل اًفيَض نوكأ لِما برقي ىظحأ نآب ىل َنَم
 مركألا داوجلا وهف هلضف نم ينام هنا ةاودمتم نم لانو

 م هلع اوُلَص هتايحي ١

 هباب ىف اًققاو ازيزع ىرأو كات تلو ىلخا ناب ىل نم

 َهساكلإتزكدق ىلرقمت هاجس ىبدكرفُفاب زون
 اوُمّلَسَو هِيَلَع اوُلِص هتاَيَسِب
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 كالشألا طَبْهَم كلاس ىرآَو كامبل كلف ةّيوري ىل ص
 ل ل و رق نكاح فرط ل روُثلاَو

 انكتب هْيَلَع اوُلَص هت ايحي
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 00 حا در تس ور نال

 م 5 ؟َظاَََم و و لاس

 ملرتاهحدتمب مث لظأاف هبرسش نم قورمب ىل دوي

 اسِملمو هْيلَع ارَُلِص هتايحب

 اًمِهّيَح ىن رْيَخْلا لك ُرْيَح يبارك كبت

 مصعملا اذهو ةمدعاسم كاذه اًمهبرُف ىف تَقَّقَو اَذِإ ل

 اويل ِهْيَلَع اوُلَص ه هتايحب

 اَرياَقَم م تانج تاّضْوَر ازا ةندحملا تاتكاب ىف نم
 در مام ءمام م الع

 مجنأ هيد ومهو مهسملش وه ًارْشاَعَم ماركلا ٍموَقْلا نم تَراَح

 ا كو ِهِلَع اثم ايي

 ا ل تستدَم وو
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 1000 0 ا نيذلا نب اهنم

 انكم ِهِيلَع الص ِهتاَيَسي

 0 0 0 لسرشلا ا دلو اهي ىف

 وكلت ِمِقَع ارم هبت

 روع هس اس د
 اردملمو هيلع اولص م
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 ردوحالا د اًهينواهيف راتسآلا وك تيل اًمصلا اهيف

 مرحم عاد وعَو اَماَنأ دق مك ٍراَمَعْلاَو جباَجحلا كساَنمَو

 ارتملمو ِهْيَلَع اوُلص هتاّيَحب

 ىنات ةَبْيَطَو اًهّتلاَت ٍسْدّقْلا ىف يس رم نات 7
 كيت راسا رقما لعد را د

 اوضملابو ِهْلَع اوُنص هتاّيَحب

 هرادل جيجحلا وعدي ىذْلا ع هراوجب انيحيلماو هلإلأ دَلَب
 رب -

 ملحيف ىِمشاَمْلا اوءامأ مكَلو هرادَف اس نمو ؛ لادجلا ٌرظَح

 اوملمو هْلَع اُلِص هتاَيَحيب

 لفاج وأ رئاَط وأ تبان نم لخادل ناَممآلا هب هلإلأ 6 رجح

 مدلا اهب ىبنلل اةنكتتلو حيبأو لداَحَلَو ملاظل لاَتقلا مرجع

 اوُمّلَسَو هلم اوُلُس هتاّيَحب
 آلارمألا اَيَّلَح نم ع لازآو الامل : فعاض اهيف هللا

 مسا هعرش ٍمِباَتُم ىوسو الابخجلادذَسآ ةَداَرإلا ىَلَعَو
 اهكيلبو ِهَْلَع اوُنِص ولص هنايحب

 انظعفو 7 و اًمِرْحُم اًهيف هللا ىناري ىَبَمَف

 ملظأ آل اَمِباَت دّمْحأ عرشلو اًمِرْجم آل اًمِساَق آل اًمفار و

 اوُمّلَسَو هِلَص اوُلَص هتاَيَحِب
 لا 2 هادم ا 0 ُهَدنعاَيْعَس َداناَق

 ماتا ىبنلا تاق َرورأو اروح يدع تاع

 اوُمْلَسَو هِلَع اوُلص هت هتايحب.

 مرت ريق ١ نم ل فانت هن
 7 معقم مل 70

 يكل هْيَلَع الص هتايحي



 2 ومر م

 انم ةكم هلل
 ات 7

 ابهب نلجأ

 اًمءاصخإ إ ىَرأ آل لئاضقف اَهَلَو

 نم ع

 اًمءاتهو اًلالجو اهلاَمَجَو

 سررت ل هرم 2 0

 مدَقَتمْلا هيّرحو ىبنلا اًهنم

 ا هَْلَع اوُلِص هتاّيحب

 اورجاه ةتيِدَمْلا ىَلِإ َنيِدّلا اًهنم

 اورهاج ةوادعلابو عيمَجْلا اورجه

 لي ع ع ربيع هس

 اورباص دق اوطبار دق اودَهاَج دق

 مهنم اًضيأ وهو دَمْحَأ بح ىف

 اب هَِلَع ا هتايحب

 ناَمِإلا اّمَس مهب َنيِدَّلا اًهنم

 ا

 هتايحب

 ريب رس سل رع

 هتانبو ىفطصملا ءاناهنم

 ضل سا لا ميربا
 هئاتتح هنامتحأ هراسوتما

 هتايحب

 ِسدْقَمْلا ٠ تيب . رامملا احن اًهنم

 سدنجب ليلجلا يه هب ىرحسأ

 تك
-- -ٍ 

 رمل م

 اًكلانه ماركلا َنيِيِنلا م أ

 اكيَالَصَو اّمسلا ىف بي نم مك

 . 2 سرب يب ع

 نامْثَع وراسل < هقيدص

2 -- 

1 ١ 

 ةتالاَحخ لارج تأ ةهمامعأ

 0 كلاته محر هَل اَذ مك

 ايعبلمو هِلَع ال

 سّفنألا قاربلا ٍنْعَم ىَلَع ا

 مدح قيفر هيحاص ليربج

 انك هيلع را
 0 سرع ماه

2 
 ساارفلل للم

 مل ل

 اًهَبْلا ىفو جر روثلا ىف دّمَحُم

 ىَهَقنأ دق ماَقَمْلا انه ريفسلا لق
 مد هي د# تعرف هع اس

 مظعأ متكملاو دهاشو ىئآرق

 انكيلتو هيلع ارَِص هتايحب 0

2 
 [حتيستتمو اربكم ةالّصلا َلاَن

 نككناف تلا كدنصت ىكحو

 كا حطابألأبو. باقل ىو

 ملبس نيلقاَعْلا دنع ةوَحْلاَو

 - هما كَم
 ارهملمو هيلع اولع هتايحب
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 مظْنأَو َىلالا امهح دمي رشْنأَو رص ةنيدمل الو كس ب , ريكا

 تي ا مر هلق منتو لق َلوَقْلا تعطتسا اَمهَم

 اومْلَسَو ياَمٍاولَس هتايجحب

 اًمِهْيَلَسَف ىف ٌراَطْنألا اَمُهْندَسَح اهمحهمجلا َنيلصاولا رد هلل

 كا للعلا ريت لئانمتلا قزح اًهمهيّلع تي 0 "ننال

 ا هِيَلَع اوُلص هتايحب

 ٌرَصَحُت آل ةّبيَط َنِساَحَم نكل مقال ةكط لبا مت

 86 2 َدَمْحآ َدْنع فق ُرّيَحَتَي ىكذلاو ٌرَثْكأ لَضفلا
 امل هلع ارُثص هتايحب

 هباطخ عوط اساميهم نركلاو هنانج تاّرجعم نع ىرولا رجع

 مكَحسُم وأ ةنايشبتتج هنارف هوس مح ناخبا رع بورتو

 اريل ل هارلم هتايَحب

 اًموُجر لالضلا ماتصأل همت 16 2 هللا

 ملَعَي آل ركوب نلارربت اًموُلَعَو ىَدَه هيِناّيَم ْتَحَفَط
 0 هْيَلَع اوُِص هتايحب

 ا هلع ماع سم#ا

 0 د

 06 ِهْيَلَع اوُلَ هي

 لنا للا فتح تنو يي هاذه نم لوأ ٠ تف ريعفلا

 رب كرما »6 مصر 2م م يس ما سل

 منهج هيلع ىداهلا ىّده َتَبَلَع ادلوت مْيحجلل بزح كانهو
 ا ِ - -

 ارهملسو هيلع الص هتايحب

 مهمالع مهمانقب فلس مهساسإ عاركلا لسرلا فينس وه

 مظببعألا ' كيلملا وهو ةَداَق مه مهمايأ هفايأ نمو اويقضدعم

0 5 5000 7 3 
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 ل - مرن يم هاش

 هباحر حيسق ة ىَلِإ تأجل دق انآ

 هباب ةهجو للا َدْعَب تمرَلو
7 1 2 55 2 

 5 ع 9 2> ٠ ٠

 هحادمأ ىف كالفألا ىتتاسح

 00-- 3 هع 3 ما
 هحادم ىف دع ىمسا ناك نإ

 هتايحب
 2-2 ما ماو رم اء

 دش داش مهل لاا هيلع ىَّلص
 00 ع 2 9ص كر

 ادتبم لوأ هيلع ىلص

 ا

. 
 ع ص

 « يح ا 10 ومر

 هيملع . اؤلص هتايحب

 يب اه نب ماش

 هباّتعأ ىلع ىلاقثأ تطّطحو
 مم - 550

 ريم فاز و 22 َِ

 مركي ميركلا وهف
 اومْلَسَو هيلع

 ىتمورأ هيتدْلب ىف

 مح ةداَعسلايو دذيعسلا اَنأَ

 # ضرس

 ماَتآ نمو

 ١ دلسو هلم

 2 يىمادربإ يع صرع 000
 ادنلا.عمس ام هللا هيلع ىلص

 ووو وع و سلس 7

 <” ماوم

 ممتم

 ةعبارلا ةديصقلا

 م 20 "2 # م ىف ع
 مظعأو ىلعأ لسرلا لجأ ماَقَم

 مهنان نحت ام ضعب ىكخأ تنج مج

 سمعا تا سس مس م سل ما مص م مضس

 مه نمو نوحداملا لوقي اذامف

 ل ىلا عي
 مي وع ع ص 1 .-- م

 شْرَعْلا فصي نأ ”للل 'اَمَق الإو

 نشف 0. دمحت دمحأل ٌرارسأ كلاّه

 م سرع ١ صرنا ارنا ع سم يس م رف 2

 اشمع ةلقم وذ ناوكألا فصي لهو
 00 مس هس ا رخ ميم 0 ماو

 اومهفاق هالوم بوبحم اهتصالخ
 0 2-2 ميو مى وم

 اوملسو اوْلِص هللا دابع هيّلع

 دهشأ نّدؤملا لوق ؟!دهاش ىَتأ

 مآ هلسلاب هللا َىَتاَمَت دي
 دمحم اردق قلَخْلا لجأ نآب

 مركم دبع هلل هنأ ىَلَع
 2 نم نع ةرصرخ هوم

 اومّلسَو اوْلِص هللا دابع هيلع
 همعا يب مص يل رم .٠ ل

 عد ا 2. ١
 5 - سس

- #2 

 ا ل
 ةةنيط داجيإ لبق قح ةداهش

 سم. مام و سا سهر 2

 ةردق مالقأب ادرط اهناردجو
 ريس © مهم ع

 مدقأ عرفلا هلصأ نم اوبَجعأَف آلآ
 مىوم 0 م 9

 - نجا مح
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 مس ل ةاع رم شمام م #

 ٌلَّمأ َناَك ام هالومم هَل ىطعأَف 0

 محري لاَز امم ا هب نكلو النقع م رفكلاب ْنوَكْلا ماد ُهآلوَلَو

 واول هلل لَم ملل
 اوُفَحَِجاَف موق 2 ترْشتَبو يفرح نك وق ليجنإلا ٌرْشب هب

 اوُمدَحَيَو هوعبتي نأ اوفكنتسأ اَمَل وُمَلَحَت حيسَمْلاَو ى سوم ذاك ولو
 ارهل اوُلص هللا ةاّسع هِيَلَع

 رهزلا ٍمجْنَألأَك ٍراَمْخُمْلا ةمأ ىآر رمألا ٍمُلاَع ىف َناَك ىسوُم نأ ىَلَع

 فل مهنم ىلع َلاَث اًندْسَحُمَ رْدبلا ةمأ مه ندمحرلا هَل لاَقَف

 ١ و ار هللا داَّبع هَْلَع

 ىدَتْقي وهو اًنيدهَم هب 1 دّمحأ عرش اًعِباَت ىنأيس ىسيعو
 د َك 4 ددؤس تاَّذ ةمأ اَنب م ربكأت

 اويلسر اوُلص هللا ةاَبعهِيَلَع

 دْلق اًننيد ىف مُهَمِيل ايو ايهم دق رفكلا لهآ تيل ايَق

 قنا زل مول نحس ضر سا يب
 ا هللا ةاّبع هِيَلَع

 ٌةَديِهَش الإ ُطوُبْفَمْلا م حبارلا امو موُحَج الإ نوبْعَمْلا رساَخْلا اَمَن

 م ل هديفي دوحجلل ريح لعف لو
 اويهللو اوُلص هللا داّبع هْيَلَع

 هر رات رشا ومس ل ةجح فل ىَتَمْلا َهَّللا دبع ْوَلَ

 ملهتسجاد دونلخلا رك هلق هل هر ب نرسل ار

 ةيملسو الص هللا ةاّبع هِيَلَع

 ىدرلاَو رْفُكْلا ةوه نم هذقنيف ىدسهلا هبر ىري ام لإ لقا ا

 ملظم رفحا َوهَفَهط نيد ىَلِإ ىّدَتهَأ ام وه اذ (روث امس اَمُهَمو
 م ل سرا هر
 انو اولص هللا دابع هيلع
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 هاش رهذلا رئاس ىف اوعمس َنَمو ُهَناَمَر َنيكردملا َنيَب قرف آلو
 يع 7 2

 مرجُم َوِهَف ىَقَتأ امهم هدحاجو ةناكما ازلا لل ةويجحج ندكف

 اوكلمو ارَدِص هللا ةاَّبع هلع

 م دآلبلا لك ىف تبُثُيو شي عئارطل لك همرح ىَنأ
 6 هدم ف هاماس ظلال

 مّلَع ملعأ خسَمْلاِي ٌرابحألا ات خسمو ءاشي نم ىدهي كيرو

 و اوُلَص هللا ةاَّبع هيلع

 م

3 َ 

 0 ها للا

 ١ سو اوُلص هللا ةاَّبع هلع

 ابل ْتَمَبَن امو رخص تحسم مَعَ اعدب آلو َبوُلَقْلا هللا حسم ْمَعَن

 مظعأ وهو ا اًعقّتلاَو رضلا كرد ذل تيمَع دّنَو

 سو اوُلِص هللا داّبع هيلع ْ

 مئاهبلا ٠ 00 ٍنيّدلا ىقو ٍملاَع مَلْعأ هايد ىف َءرَمْلا ى 5

 مح وحب حلا ىمدآ بْلَق ىَلَع اًيوْطَم َناَك َوَلَف
 را هللا هاّبع هِيَلَع

 دمحم اًقح هللا َلوُسَر ْنآِب ده نإ َلاَق ميِهَب نم ْمَكَق

 مدَحَي ضعبلاو اً تم دَعَسَيَف ريجتسملا ثيغي َناَكَو

 دو اول لا داب هل
 هي طا ُهْيلَق لاَ ْذِإ نآل دام نم ْمَكَو
 رس تو الا هبرَحَف َنيِرفاَكْلا بوُلُق امآو

 رار هللا داّبع هِيَلَع

 همهَف َقداَص ا أ نيد ىَعَلا ىَلَخ ول ىدوب

 لع قدصأ ءاره لا وبأ لاو همّلعب اًئيد مالسإلا ىضترال اَذإ

 ايدل ل هللا دابع هلع
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 لخأ ا هيحف ةماعلا هلِبَقاَيَقَي اًنيد ىآر نكلو هع هو

 اومُهقَيل ٍبيحْلا نيد اوُقَقَح امو ديك تدع ىلا

 ١ كر هللا اّبعهِّيلع

 م25 عال ٠ يدم ءد## | هس -- سد ع مرو ع

 دوسم موق نيب ضعبو ضعبل دعس وهنا كرفت اموت وعادت

 مرَحُيو ءاَشُي نم ىطعي كبرو مولا 07 تَلاَك ْوَلَ
 ع هللا هاّبع هِيلع

 مقارألا مدمس ىكحَت ُهْنَدَل لَ تاقعا 0 0 ىلع
 يب ه2 مام ماع د

 00 ارَلَس هللا ٌاَبَم هِيَ

 ا وأ هْلَج ىلإ لاو ع ما اقدم ولو

 ١ واول هللا اّبع هلع

 هياونقو ةرايخأ اوعمس اَمأ ب ةنارتف اوعرف انمأ
 لع ري ما هم يفم م

 مجرَتُت تاتئاّكلا عيمج مهنعف | هّبحاصأو هعاجأ اونُملَع امأ

 ١ ول هللا اَّبع هْيَلَع

 قطان قطن اَذَكَم ةهولخ أي ملَو قيامك نع قدما ةئيد انور

 0 هقدص ممهيَدَل َناَبَف قئاَقحلا قيفد هنم اور د
 اويطلمو الص هللا داَبع هيلع

 3 #8 سرع مس هءميوس مرع# 2 هاف هلو نين 4. نع عا

 جرفيو اًنيقي هدزي هردص هب حرشي ءرمْلا هب اّمْلع ْدْرَي اَمُهَمَو

 ريب نس مدرع

 مّلسأ وه ىفطصملا ( نيدق اًكوكش حضري هيف ملعلا هاوس نيدو

 ار ا سلا هانم هلق

 ها ران تام تر رتل رنج بف
 ًَّ م ري ما. 2 لم مم رع

 ةييالا نيو ادوصع عامّلط ىب رقلا لوَجمت
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 ندلَجُم اروُث هنم موي لك كري ىَدَمأ مَ ُلَمْجُم ُداَيَب انهو
 8 ص شط 8 . م6 و معاك 3 م 2 ها سع

 معنم هللاو مالسإلا ةّمعن ىَلَع نيون ركش هلللاو ةركشيو
 ْ 20 ومان ف سا ل هرم 7

 ارملمو اولص هللا دبع هيلع

 2 فشلا حا 1 م ِ 6 2 اها اميد#ل قه
 #3 ا 2 ٍ اةرتنلا ا هللا قْلَخ لك اكيقيم جيلا هللا حفل

 ةقكقلا دلتا يف هك قفا اند انيق د 35 ع
 ارستلسو اولص هللا دايم هلع

 سويلم 6 * يمه لو ربرتالا هد م معي ويراو يبا هل ريب ربيعا سلا م دسم

 رخاوألا ريخ َناَنرَفلا مهدعيو رياخألا نورقلا ريخ هبحص مَن

 ربرخدع و 0 ه 0# م اسم .٠ ا - ٠ و ريب م و

 مهنع سجرلاب نهحرلا بهد د رصاتعلا ىف سأو ىتس هرصنعو

 ا - ”_- هَ - ا

 اوتمللسو اولص هللا دبع هيلع

 ّْ ممم“ ها يبا م رم 8 س6 مر ا ئ م مرو ه مس
 مجاعألا ِ | طشم نائسأك مدا آلوأ سانلا و لعيو حا ه8 تت 8. نان د د 0 .٠

 لس »سار سا ريو سا » سلا سص#وي سا صاف معا اس سرعه 2 ساه ا 5# ساس سافل سمع

 م أ - م ع

 ا و اولص هللا ابع هيلع

 2 2 سا. كرها 5 6 م ٠ م 037
 ةتمكح لك عفان مْلع لك اَنب ةمأ لفلا هللا دست انو

 مم ميه 6  مفاسا م6 . م يك لسع رم م ةريبرعا هم فاش رم رسب ع
 مظعأ لضفلاو لسرلا ريخ ةلمي | ةمعنت مكأ قالخلا نم انيَلع

 ٍملاَوَعْلا َنِيِب لْضَفْلا ٌريهش ْماَمِإ ٍمَلاَع لكم دحاو انم َءاج ْمكَو
 0 9 0 ل م سد م ع 0 نى
 ملعتي بلاط هظ رحب نمو ملاع لك ىلع ومسي هدرفمي

 صاع | يم 0 هر
 0 و اولص هللا ابع هيلع

 ًارفتضغ -ضغ امام : صفح ىبأَك نمو ىَرولا ىف ساثلا ىأر ٍرْكَب ىبأَك نمُف

 مدقَتي رديح هيخأك نمو ارخأت وأ ىضم نافع نباَك نمو

 انيس اوُلص هللا هاّبع هيلع

 َلداَبَمْلاَك نمو دوعسم ِنبأَك نمو ةلضاَق لك ىَفَطصُمْلا ءاَّسنَك ْنَمَو
 مهمه ىلا راَصَنأ راَبحأو هلكاش ٍلئاَضَفْلا ىف ذاَعمَك نمو

 ام اوُّلص هللا ةاَّبع هَل 1

 6١ه؟



 ماهي ع ما هاس ام ه2 0 سا مسش6ا كاع - 5

 ماهلإو باستكاب لضف لك ىوح مالع عورأ لك مهيعياث ىفو
 مدْخَي عرشلاو عرشلا بر َناَكَو ٍماَكَحِإ لَمْكأ نيدلا رمأ َمْكَحأَف

 ا ا هللا ابع هِلع

 نيفْلا لصأتسم نآورم ينب يل 0 ناديعسلاو سيو مهنمُت

 لن يوسوم مس هو كلا لل سعرا هببحاصو

 0 الم هللا دابع هيلع

 داس همس را 0 0
 اوم ا هللا ةاَّبع هيلَع

 ييرد] نبا قاتلا يصاَتَر سيسأت بحاَص م
 22 مساع هس عج . - َّ 0 1

 ب اولص 0

 مي اًعَمْجَأ سائلا ىف ٍرمألأ رادَم اًهيَلَع 0 لجأ تءاج مهِِهاَذَم

 مَدَمم تاتئاكلل ىف ُهُعْرَش اهب اتم معأ تناك دق لذ
 ١ ار هللا ةاّبع هِيلَع

 م ِ | ةَملّظلا ىف ىدّتْهَي مهب 0 ل م ءايينأو

 همام كم6 نس يكل كم م 2 ا ا ا ماو

 رعاكش لا ل مام أ
 ارتيملمو اولص لوقا وق

 مرتسلا واتساك الراكب مراقألا تيِدَسْلا طقس مرش
 ملسُمو ىِراَخبل راكم ّس وظاعألا ؛ ىلا ٍراَبْععأ ذباهج

 1 واول هللا ةاَّبعهِيَلَع

 اَمَلْظأ نوكلا اَذِإ ىّلعألا رمل وه تدق ذق نم نبيل نم مك

 م دعت 0 ع ناضت ا أو, ضرألا هب ايندلاَو َنيِدّلا هب



 و : © ل 1و معانا - اا ابحر جلا مهتم اَدَب

 ه2 م عع هوم 6 ا 3 ربا سه لل في اع ا م و

 مكحم لك نوكلا ىف هفئالخ دقني سيل مهد فولأ فولأ
 هَ - 0 ًُء َِ 2 78 2

 1 و اولص هللا ابع هيلع

 سا علا سا -” 7 . هامش سا

 مرارا طع ترا دنا نزلا ملاَحَو ىو نم ٍرصَع لك ىف
 و كرت ا علا ف - ه6 سه روق 5985 م 11 3 3 ده هع

 ملس وهف ىفطصملا عابتاب ىلب ملآلس نود قلَخلا قوق قوق آَوقَر
 ع 30 م 3 20 هع - م.

 1 و اولص هللا دبع هيلع

 عار ٠ هي فس ريض مس بج يه هم 6 دة ه6 059 يم امش

 اعبصأ لضَفْلا َنم اوُناَ اَم هآلولو اعرفت لك قلخلا ريخ رون نعو

 مس م ف عا مصاظ رب“

 اومَلَسأ آلآ َلاَق كْيَل اي هوباجأ اًعّمْسأَف ىَناَنَق ريم مهب دار
 و م د ص 2 رجع 85

 اومكََو اولص هللا دبع هيلع

 ةمأ ريخخ نم تاَداَقْلا ةداسلا مه ةّمئأ ريخ لضف مّلعأَف َكَنوُدَف

 مقري نارام رثكلا لقا قا اب ةَمْحر ري مه ٍراَتْخُصْلا هّمأ ىَلَع
 ايمو ارم هللا دايخ هنت

 2 سار م س ٠ مصوفضص هس من ع سال 6 ريب هيد 2

 مَظْعآو طيِحُمْا ٌرَْبلاَوُم ها را رم قي سلا
 اوم ارك هللا ةاننه د

 يوي سوس ل8 ملرنتو اه و ه4 يي ضمممص ا | م ها عر 55 هرم

 ةتق دعت تسيل هردق ىلع ددرت ىرتت هللا ةالص هيلع
 ريو لاو ىروْلا قء أ مراَكم 0 ِ 1 و و مالَس "و

 0 ِ 58 م “م ” 9س 2"

 ١ و اولص هللا ابع هيلع

 ةسماخلا ةديصقلا

 لكي هباحصأو هلا حدمو هتازجعمو هلئاضف نم ريثك اهيفو

 مص #8 اس م ما# ريب ب ©<ي4 كابص | سرع ساس 6 سكص | ةيمد4 هما ص مسا

 ا نر ا 6 مس اص م معهم م مار فاو هاا يبز#» © ع سس ع

 امسيتف ىدهلا رون هب ثبف املظم رص ب نوكلاو هردب ادب

 س5 م اس

 انلسو ىَّلص اس ىلا هتاذ ىَلَع
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 مدآ ةّنيط ٍلْبَق نمءأَبو ملاوَمْلا َلْبَق قالَخلا هَروُت ىَرَي
- 
3 

 اَنَكَحَمَف هكلم ىف ُهَسَكَحَو مثآ لك ىفو هيف ُهَعفَفَو

 تنسي لي هتاذ ىَلَع
 رِس ةقيِهَح سناب ام هألولو هرسأب دوكع ولا نايك هروث نمو

 اًمَعَنأ قلَخْلاِب ئَسسْلا ؛ ِهيَلَع نِكلو هرم ملاعب اًيوْطَم لازامو
 ب هتاَذ ىلع

 مسوأ لضَفْلاو ٍقْلَحْلا اذه لك وبأ مكر سائلا فرع اًرُط سائلا وب
 اَمْدَقَت دق هباَب نسم َنْكي مل ادِإ مقر لا تحب لديحمام

 املس نام نش وللا هتان: ىلع
 مهمامإ تالّضَعُمْلا ىف مهلوعم مهماتخ ءاّيبنألا لُك مدَقَم

 امَظْمأ ناك همه الإ قلَخلا ىَلَع مُهماهس اظح هيف تلج َلْضَف ال
 ع هاذ ىلع

 دآلوأ ضْرألأ لأ لك نمو مداخل و طيس كسب
 0 ضرأب قل 0 مِلاوَعْلا لكو ارط املا لْهأَو

 اَمَّلَسَو ىَّلِص ندمحرلا هتاذ ىلع

 همكح راهظإو ؛ هايازسم ٠ فصوو همسأي ٌةَميِدَقْلا بْنكلا تقرشت

 ا ىَردأ ءايْلَمْلا هفاّصوأب هُمأو ديما نو اك ع

 مْ ىلم ندمشرلا هتاّذ ىَلَع

 مئاركلا تارهاّطلا 9 ىرولا مارك مدآ د دهع نم ناتيخألا لفات

 اًمرَحُم اًجاَقِس هيف اوُقرَتقأ امو مِزألو حيحتص نم حان لكِ
 اَمَّلَسَو ىَلَ ندمحرلا هتاذ ىلع

 هرسآب دوِسْجُولاَ رو اًنوُطب رسب دودجلا هللا فرش دَقَل
 2 نوَكْا نهب لَحَف هرديو لاَمَكْلا سمس نم دوت

 مس سال

 اَمَّلَسَو ىَّلِص ندمحرلا هتاذ يلع
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 ايضراو اهامس اهندباك تفاطأ اهفحد لكلا رجعأ تاَزجعُم ىو
 م

 اننتتت نضعيو ضعي اعلامي نيو ايف ناكل دآليم ةّليلب

 ادع رعو ميدقتتلا هل ل اودارأ 0 ل نارحلا اذه ام ليفلا لس

 ىَمَع مُهَل ناك ِدْنَجْلا ديك ليلضتو ٠ "ل روثل َناَكَأ

 ماب مربولا شاي معمم ت
 ُلوُتَقَم لكلا هب ليج َمُهْعَمَر د هدد باخ نيأ نمو

 تارك ىَدآرُف هْعَبلَف مهل ليفلا هناّيصع َنيح اًماَعَد َناَكأ

 كلي ىلع نص كلا هتاذ ىلع

 بقاَوشلا ماَهَّلاَك تلدتو تند بكاوكلا بهل داليملا هليل ىفو

 اَمَْمُت نأ هتفو ىف تَمّظعَأ دَقَو بناج لك نم ٌماَنْصألا تسكن
 انكسر ىلع نلمتحرلا هتاّذ ىلع

 هرود طلو نم ىٌكَمْلا اهرَصِبأَف هروث وف نم ماخلا روصُف 2 كءاشأ

 ل نيدلا اَهِيلإ 5 ءريرو دفع برق ىف تخش دقو

 ها 2 ساس سد لا سا 2

 سباق ريع دكا داع مع سراقل رولا َكاَذ اَقْطأو

 اًمدلا هيفي مهاكبأ هد ةذعَت نمو سجارألا عومد تراص مهتريحب

 َتَلَسَو ىلثم نسما 0

 كَ
 اتنرت نيِضاَفل رعي لتس د ااوجسلا ني

 »هم سا ساهم جن 32 , : مس و ميم ما 0

 هدهع نسح اركاذ (روث سيفي هدييحا وهو متلا ردب هاغانو

 ا رتل ىلتلا كالو هدعس قف نم هاداَن دق دعب نمو

 انليو للم نسج را هنا ىلع

1١165 



 مك 8 نا

 اهرد نوكلا ٌةرد ىقسَت نيح ىَّلَع اهرب هللا فعاض دْعَس ُةَمِيلَخ

 26 م
 اَمَن دق ٍماَعْلاَك وهو رهشك موي اًهرَسَف ءاَمَن هنم تدهاش دقو

 اَمَّلَسَو ىَّلَص ندمحرلا هتاّذ ىَلَع
 هّمَعلَف ىَضَم ىنَح هدَج ىتل هتاردجا ضاشيك انقر
 اَسركُم اَيِزَع مهيف اَنْ ىلإ همه َرَقْوأ هللا فطُل از اَمَو

 (املسو ىلم نشمحرلا هتاَذ ىلع

 مهريسي ىهآلَمْلا ىف اّموَي راس آلَو مهر ٍرْمأِب اًئيح ٌماوقال ةراغ اع

 نتككم نك نإ يب داكو مهرفكي هِيَلَع مه امي ٍضْرَي مل

 ا ل ا هتاذ ىلع 1

 وش اَياَبَ نم اًبَحُملا فشكو هنيذ َراَهْظِإ هللاذا أ انيقملو

 تي ريفسلا َناَك هليربجو هيمبرا ىف لسرتا راع اح

 انلتسو ىلع نديتشس نك نع
 قئالقخلا لكل ارط هلسرآو قطان لك نم نَمْحرلا هرْيَخَت

 مَدَقَمْلا ْماَمِإلا ٍلسرلا ىَلَع َناَكَ ظ000111
 ل ا يب كلا هتاذ ىلع

 دهاوبَش ٍءىَش ُّك نص مهل هيلع دساوح هيف ة اطيل َعَواَط مكو

 27 دناعم ٍراَغ سائلا ىّفشأ نكلو

 اَمّلَسَو ىَّلص ندمحرلا هتك ىلع
 ُكراَشم نيد لَك ىف ُهئاطيَشَو كلاَح سائلا ىف كرشلا مُالَظَو ىتأ

 ملم ناك ام ُرَملا روب ىلَجُ .ةلراسَبَم مآلظلل بلت لك ىف

 تلو لع نوفل ن6 لع
 عكار ة ةياوَقلا ماتصآل ضعبو علارطلا م هوجن ةلضأ ضعت

 اًمهْفأ سانلا لّقعأ اوراصَق ْمُهاَدَه مضاَخم ةلالضلا راجشأل :ضعيو
 سم مساس

 املسو ىَّلص نمحرلا هتاّذ ىلع

 6١ا/



 ٠ م 5ك و ريش عم ٠ 7 ها 2 م 3 ا 2

 05 000 مهتاتنل الو ىزعللزع الق

 م هم ٠ ساس سا عاش 2. . اعل سام

 ا
 املسو ل ا هتاذ ىلع

 لوُعُم 2 كرششلا لهأل هلع للصم خيش ُّك مهنم هاداعو

 اَمْدَقَت الإ ٌمَدْقِإلأ تار اَمَفا لح لعلنا بر ىف رمد قل
 سدت سا

 املسو قلم محلا هتاّذ ىلع

 اوبلاَت ُهاَذآ ىف بوأ ّلُك ْنِمَو اوبصصُت لالسفلا مُكَح ىلع هِيَ

 امللسأ نبا مْوَقْلا ضْنَب كلمات اوبرحَتو مهرقك ىف اوُعَمَتِجأ دق

 انس نا نوع لا هتاذ ىلع

 اهداعمب اهلهج نم: هدض تحس اهداصح 27 ناح سور م مكو

 نك اًعْطَق فيلا 52 ًهداّشَر أَي دنع هاي راجت
6 

 املس ىلع هدا را هتاذ ىلع

 6 ا اتا ب
 تان رع نا م اوُمَلاَس اَمَق ترالالا قر ىف نع اونمازلا

 امَّلَسَو ىَلَص ندمحترلا هنا ىَلَع
 دناَعُم لك رش نم ةفيح ىَلَع دحاو دعب اذحاو اوباَجأ مهاَعَد

 نم رع اع دنعي ةوراصق اوذأزو دباَعَمْلا ىف هلق نم مهي ىّحَنَت

 اًمَّلَسَو ىَّلص ندمحرلا هتاذ ىلع

 ُهتيمأآو هراَنَخم مهب رع هئيد ضرآلا ىف ٌراَبَجْلا َدِبأ مهب

 اَنَكَحُم رثآ ناك اَنيَنش هاش نإ رم نما تار ل
 سا لاس

 املس ىلع ندع مذا هتاَذ ىَلَع
 ل 9. ماض ف 0 . ريب رخام 20

 لكان ريغ اغولا لاوحأب ويح لساب لك فاننا وك مهتمف

 0 ه هرم -ٍ ه )2 ل و 2 يل ص . ص م رم م ع م جس م

 امسغيض ترصبأ تققح اَذِإ تنأو لجار ىز ىف برَحْلا ىف هعم ىري
 املمو لص ندعحرلا هتاك ىلع س# ماش

 لك



 2 ا ؟ تع هم

 الهسلاو َنرَحْلا هّبح ىف اوعطَق دقو ًالهألاو رادلا هلجأ نم اورَجَه دَقَل

 اًملعأ ةيِربْلا ىدهأ هب اًوراَصَو ةلهجلا اوعلخ ذإ َناَفرعْلا اوسبل دقو

 تير دمع هتاّذ ىلع

 ير راضلا دّسألاَك ب نحل يف مهاب ِراَصْنأ لضفأ لاطبألا هراصنأو

 ا مآ ام ْمُماَدَع يِحورَفا رادلاو لاَمْلاو رحاورالاب ٠ ةهوعاطأ

 / المو اع نصح ملا هتاذ ىَلَع

 اَكِراَعَمْلا هابضر ىف اوضاخن هوعاطأ اًكلاَمهَو انه انه نم اًبْحَص سنت الو

 تي والف ّرعلا ا اًكلاوَم اوُهاَع مث لوم مهم

 امك لع نييعرلا هتاذ ىَلَع

 َلِماَق لْضَْلا هيألإ مُهْنم او لضافقأ لوُدع لَك هُبباَحَص

 امجْنَأ نيدلا اَمّس ىف اوُناَكَن مهاده ٌلِهاَج ّنَحلا ىَقَتاَمْهَم امد

 2 0 0 ما هتاَذ ىَلَع :

 هدآلي لج ٠ فّيسلاب اوُحَمَف دَقَو ةداّهج نَح هللا ىف اوُدَماَج َدَقَل

 اًمَرْمَو نيدلا َرواَج اَم مالو | هدايع ىف ربيع ىزاجحلا نيدو
 امْلَسَو ىلص نيعرلا هتاَذ ىلع

 ناَمْفَع دْعَب نم فارشألا وبأ ىلع ىناغلا حتاقلاو قيدصلا اًميس الو

 اننئبوء اح ل امتع دق نآوضر فنا تشمق زكر قيم

 ف 2 ل هتاذ ىلع

 دّجَمَو ىبنلا تاجوزي مركأو هي راَهطألا اَذِّبَح ايو
 اتي ا كوش ردنا ير كب رع

 هلك لج مست هتاذ ىلع

 زر انا ل و ٌلَضْفأ ةّماّيقلا ىََّح امو
 اَمَلعَم ملعلا آل ٍلَهجْلاب ادَغ هاوس نمشي ننقل كفي كن

 اًمْلَسَو ىَّلِص ندمخرلا هتاف ىَلَع
١6 



 بانيه هات رم ١ قس جر لف ني ممم
 ع و ره م

 انوع هتلصحأ دق ٌةَمطاَقَو رشي ثيدَحلا مهدج نعو

 ا مي هتاذ ىلع

 سس مهضص م م مس ا مبم عظام م

 مئاد نميهملا ناوضر َنِهِيَلَع مئارق ىهنلا تاجوز رئاسو

 انَمَرْلَأ ساثلا برفأ هيد نكو 0 رآلا نوف ٌلَضَفْلاَو اّنلا َنْلْضَف

 نيا رت رك 1 ج ةكفر ذل 2 1: تدك

 اَمَلَسَو ىَّلص ندمحرلا هتاذ ىَلَع

 5| فكرت نفحرلا نه مالم 0 م

 الف ا مي هتاذ ىَلَع

 مُلَكَتَمْلا ْعَلاَب اَمِهَم ِحدَمْلا نع مظعَت قئالَخْلا ريخ اي َكئاَقص
 8 عما مدع ل

 اَمّظَنم نقع مت ةكتودو مّظنم دقع كيف ىطرش نكلو
 مس ساس

 املمو ىلع نوح ثا هتاذ ىلع

 ةسداسلا ةديصقلا

 ةكم حتفو ردب ةوزغ ركذ هيلع تملتشا امو
 هو عر سما ريس سا و مشد ماو بم آب 5 ه0 صص ه0

 ا راو امخفم ىبنلا حدم ىلع لبقأ

 _ٍ هر امل سمس لها 0

 و وايحتمو ها بتو هت و

 م اة م

 0 لا

 دو دف 0 و
 .اممتمو اًمئاَن نقع دّقلو | ةتئادَجنك اًردَق لج

 مهةعدم
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 هب ده ع+ ع

 قفاومو فلام نييتاعلا قلاَكلا دنع هنم لضفأ َقَلَ آل

 اَمّظْعأ ىلغأ هللا الإ ْمَتاَم ل ما يم
 هل م م عما٠ مل

 املسو هيلع ىلص دق هللا

 ريحت يلا رح ىاكأأ امرهع لفتاو ايمن رولا رح

 اَمّلَكَت ُهوَُسَحْلا اَذِإ راَخَملا موي ارقنم مّقرآو ابطخ ٌمُهاَمْسأ

 انح هيلع ىبلص دك هللا

 سامع دعم «ها ا علاق 00

 هريغصب : ةرمملا هنم َنوَكْلاَو رون نم هرون نميُهملا َنَلَخ

 ام و 4 لش ءروُهْظَي اًمتاَخ رحت دقو

 0 هلع نقع دف هللا

 هتوبأ لبَقوه َآ لبق نم هتوبت لضقفب ب همركأ هللا
 ّ رو ع 01

 اَنّسَجَت َنيح ٍميِسْجَتل ٍمَلاَع ىف ةتوثبي اد كقريشتسو

 تل محل ىلع دف هللا
 سس ٠ 258 ٠ 2 - مخ ا ساس هم 2 عك

 هنآارأ ىَلَع الضق ٌرْيَمَتَم ناز ٌهَرَق َوَصَو اِإ دج

 اكِفَدِعَيَو ليلخلا ىلإو مدآ نم 5 ناش ىف ةيصو نوُنراوَمُم

 انيلَس و هيلع ناهد هللا

 يق 00 س 0 هاد د
 هروهظو هنوطبب ضرا ع نم هروث ةَياَقو مهَميِصَو تناَك

 هد ا ههل
 اًمظعأ اًروُن نوكْلا ىف ادب ىتح هروُهَط لُكو ةرهاط لك ىف

 اَمّلسَو هلع ىّلص دَق هللا
 ام هس م . مل هرمو

 مهروتنلو , مهليِهجنإ مهن تاروت مهريبخ َنوَرَفْلا كلت هي ان
 2ع

 وم © همم سا م عاش

 اَمَجرَتَو َداَزَف ةيطاق قلَخلل ار رح راربصلا اج دل

 سر

 لمع ص | ا

 ل كانه كر 4 وو هيت م 0 ليفلا

 اميل َرهِيَلَع ىَّلص دَف هللا
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 . 2 0 4. نتع َّط ل 2 مع“ كيا 5 م

 هيرحب ٍرويْطلا ليبابأ تَراَق هيزحو نيمّللا كايذلاسعت

 هرم يفر“ © سرع - مع خ8 3 ص صرع

 اًمّسلا رِبَط ْمُهْنَمرَق هدوتجب هْبر ةّبيعقَو ىمَر ىبنلا دل

00 

 نشل تق تع دقن نق

 اًهلوَتْفَم اهب عورصم شيجلا اًهّلِيِجس ةراجحب مهتمرُف

 اًمدَقَعَم 2 اج ليمعلأل ارق اَهُنيكْنَت مُهاَنْقأ دَقَو تناك

 اَنّلَسَو هَِلَع ىَّنص دَق هللا

 ماش رح نينلا انهت ل هدلاوو يبل ةدلاول ىفسأ

 اًملمآف ريدَفْلا فول اًمماًيحأ هدهاوش دادع ىف اَناَكَف اداع

 تل يي د

 0 د يالا

 8 2 هال هلع # 2

 موسم
 اال 1

 هَتَداَقِوب ىَرَوْلا ىَلِ م ةندآلو موي ُنَوَكْلا َراَنَتمأ ىَتَح

 ردن متي ذعا طن تَاَهَش نسحب ْمُهفَتاَم نجلا

 اكل هلع ننس دم وللا < "©

 اًهئاويإ الع دَقَو قشو تدم اًهئارين سراف ةرْيَحُب تَراَغ
 اف رهرتعو اَدَّمَحُم حيطسلا َلاَق اَهْناَرَم ناَجَذ ىآر ْناَدِبوٌمْلاَو

 انكلسو هلع نقله دق هللا

 هروبه هله رواجا ضرب نا رس 5 كلو هّندآلو يذه

 اَمْدَقَت ٍحوُتُفْلاِب كِلاَمَمْلا ىَلَعَو هريخست هَشِيَجلو هل اَنَدَق

 انتسلو ِهِلَع ىلع دمت ةنللا

 مهمالعأ اًهدَعَب نم 0 مهئاتصأ همودُقل تسكت

 0 اردت ةركت قال دم يستفد عكر
 رم هاك

 اَمَلَسَو هلع ىَّلَص دق هللا
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 ٠ ةمءس ل سرر رع رع يا م عل ل ع ١ ل

 اًهئاش ترو اَهّمِيطَم تَيِوَق اًهَئاَتَف هتعضرأ دعس َدَعَس اي

 مالم سا سر مما 1-2 سوم لم

 اَمَتْغَم َهَليِبَقْلا َراَح َدَقَواَفَعَف اهئاداَس هنيتح موي هنتأو

 د تع ب

 هردب نميهمل ل افرشش ل نِميِهَملا ةكئالم تقش

 اَنكَمَتَف بهَمْكَحُدلل هنو أ هه اج
 مكس

 اَمّلَسَو هْيَلَع ىّلص ْدَق هللا

 ةدودجو هئاوضخإ اًيِألاو هدو ماركلا ةكئالفقلا نإ

 ا ل رمت لما لع تح
 0 ال لا

 ةمّلس وأ هيرح اوُناَك لكلا ىف همكح ٌدَقْنَأ قْلَخْلا بر قْلَخْلا ىف

 0 ل

 هّبطاَق اَيرَّبْلا مع دَف كرش ُهَّبلاَغ ٌةَيلماَجْلاَو ىَرَولا ءاَج

 ا صحت ةيظاف َنلُعْلاَو هّبراقأ هلإلا ديحْوَتل اَمَدَق
 اكلسو هلع ىلع دق كلا 7

 موُلح ماَنالا َنْيِب مهل تحجر مورُف كانه موق هباجأافق

 املس ْذِإ هحورب ىبتلا ىدفي يودع ربيعا الإ ىيانيت

 اَمّلَسَو هلع ىَّنَص دَق هللا

 نحسن لب ٍرْعَب أي نإ بلو ةعيبدخ عيبا بم

 ا ام مهادق ىحور نتفلا وكرت ةّينف مهاوس ىدهو

 اان نما دَق هللا
 0 ما مص ار ةوع ميله 1 «ه ريع « ع يف ا

 فْوع نبأو ةديَبع بخ و ير ادعجب

 سما ها ام رريمم راه ع

 اي ةزمحو اًنِيل هب مركأ هيتس رميرلاو هتتبا جوز

 هعم
 اَمّلَسَو هِيَلَع ىَّلَص ْدَق هللا
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 اًيذْعَتلا هّبَحب َنيِبذْعَعْسم اًبيِجأَف اعد موق مهاوسو

 21و اكلم اك راو ل 2
 اَمّلَسَو هلع ىّلص ْدَق هللا هم ع

 اًيكاش لب اركاش آل ىتكنأ مَقو اعاد لئابقلا رحت ئرسا مث

 اًمكحَتساَت 1 ىَدَتْما ىَتَح اًيهاو مهيف نيذدلا ا لاؤاَم

 اَمَّلَسَو هلع ىَّلص ْدَق هللا

 اريل اورو اوضح يو ار لالّسفلا تارا هيَلَعَو

 ىَمَح َدَق ْنِمِيِهَمْلاَو هلع اوُمَجَه ايي شمتو مهرفك ىف اوُرَزأَتَو

 00 يا

 انَقْلَع او اموَق ىترلا تق 7 00

 اق هم ىلا م هللا

 هدب نكشف نيدلا قفأبه يف ل نيح رَدَب موي اي

 املا َرْيَط الَقْلا شْحَو اهب ىدهأ هرحَت ةلالفلا ِرَقَب 1 ديع

 اَمّلَسَو هَِلَع ىَّنَص ْدَق هللا

 رتاوبو ه1 0

 7 ل ل للم هنا

 اهرس مراوصلا ٍمَقِب دب اوُففْكَتْسَأَو اهرمأ اورد اَماَه اَنَقْلا ىجاَت

 5 شب د اًنرحت |رتسم ارقك مُهتداَن

 هتلتر تلح ىلع دق هللا

 ْرَقَس ىلإ َقيِرّطلا ناَك ُهنكل ْرَقَم مهل بيلَقْلا امو بيلقلا لهأ

 اَمَدِحأ حبصأ رقكل 00 رْفَك نم رباكأ من مهو ىبثلا م

 هم عم

 اَنَلسَو هلع ىَّلَص ْدَق ُهللا
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 و هااسإ# سام مسا هل ل - 20( - 2 2 هع 5 جات 1 دا

 رضحبي مل نإو هرصان هللاو ركسعي ليئربج ةعيقولا رضح

 تايب عا ني كرك هب هاا كب
 انيمي هيلع ىلع دق هللا

- 

 هع يل ركزو

 هيو ُهراَْنأ نكَي مل ول ةيرييج افلا مي نكي لرأ
 يراد نبع اذ[ كراج رم هلع يحتار هديك يت

 انتل هيلع ىلع دف هللا م كاع 0 ءءء . 6 م
 0 ع امثل .هقلا أ "4 0 ا

 هحلص ةوئعب ارهق ىرقلا م هجحتف ىف مهيغ رئاس جاتجاو

 0 هد عع 00 مساق ص همام همس معاجم 2 م

 اًمْظَعَم ىبتلا حدم ىف تئشاَم هحرشبو هب لقق رودصلا حرش
 مكس

 انو هلع ىلع دق هللا
 ل زب ا ول ا اول تاق ١ مح لع" دوت نقع ها ل ذه سا سل ها اس . عدوا 6 ها ع 2 7
 الَمَقم ةلالغفلا باب ادَغ هبو ًالَحفتسا ىبنلا رمأ هب حتف

 سلا سم معر“ 0 ل ريا“ يا مس # لصعو هي خل . نه ِ- ٠

 امسبت سوبعلا دعب نم نيدلاو اللهت ىبنلا هد جو هب جحتف
 م ع 9س م .٠ م ع

 رو“ ف ب ب“ يع يف ما سا ربا م لم هربا يبا ساه شعاع سا عا ٠#

 هرومعم هب رورسم تيبلا هرون ةطيسبلا نيب ىرس حتف

 سمة رع غل ٠ كا يدا ٍِ

 انكم عو ( ك1 ةتسف ناك نبك هريمأ َنيلسرمْلا لجأ حْمَف
 - _.ُ _- ماء 1 1

 ايليو يبلع مَّلِص دَق هللا

 عوقممو لصاأم هنع نيذدلا ممْجَتْسِم اًضرلا بابسأل َحْمَف 32 مع يف مييباربومل م
 اَمركألا بل هللا ميكا دَف مسيل لكسر هي مب

 سلا مع | سرس

 هع يس

 املسو هيَلَع ناس ُدَق هللا

 ما سف سه ساس ٍ عيضه و -

 © ماما رع لا كا لب أ هي ملا معمار ل ا دك د

 امدهَتَف اهب هّمدَه كرشلاو ىرَقْلا مأ ىف نيدلا ىبنلا داش
 هم يس 00 علا ه 2

 سا م سلا # رع ساه يللا سنته سا صل س سل ةي هم ع يبث هاري ويا م -

 ادهَّمم مارحلا مرحلا اذَغ هبو اديأت نيبملا نيدلا هب حتق
 سا علا نك لسع رع ع ع ساةر - لا 2 عا 4 - م ساه مس

 امرجبم ماودلا ىلع داعو اتقو ادعلا عم لاَمَعْلا هل هيف لح دق

 همة ل هرم
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 د 06 ةكيحو لالفلا اورمك اة ةباحصل . انم هيف َداَق دق

 اَمَجْنأ اوناَكَو هيبسَت ٍرْيَغ نم ل 0 1

 م كسا ل

 اَمّلَسَو هلع ىّلص دَق ُهللا

 هحيو رف كرشلاو دمَحمل هَحْمَفَو هيف هللا رص ءاَج دَق
 يف ريب مد رم نا

 اَمْكَهَتُم مهنا هييضقي | . حرط عسو رخو نمثل هاج

 ءيامس س67 2 2 6 2 ٍ

 معا ته يا ا ل دك مدا كل علا “قع 50 معاش
 اًموقأ ريس راسو كاته ىلخ حوت ةدِش هو هب حيسملا نيل

 همهم

0 

 27 ل قارآو ردي فم

 تحال ملص دم هللا
 ا 2

 جوري حوُمُملا حف اي كيد اًنحوتف َحْمَف تن تنأ كَم َحْمَف اي

 اَمظعألا ّىبنلا حْنَف و اًيرضصتلاب اًنحيرُفَت ىف تْفَلاَب مهنزح ىف

 ل

 دقي 6 كر رقاب 0
 تعرضك كح 11“ داو ّ

 اّمّلسو هيلع ىلص دق هللا

 اًَهلَضَق تّناَبآ راَثآ دعب نم اَهَل ادب َنيِبَمْلا نيدلا ةرصُن ىف
 س6 ما مص مس صام م سمن سام مقام

 اَمّمَعَتَف تَمُمَع َدَمْحأ نيدلو ايتو نرخ كوب كتم

 ع هرم م , -

 د
 > م ا عر 2 2 2. 00 7 2 0 ١

 اَنُسَمُم ماك ب 10 دم ملاكم درا ناك ايم شتا
 رع 017 .٠ مخ هما

 اَمَّلسو هيلع ىلص دف هللا
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 ةعباسلا ةديصقلا

 هلك هلئامش ضعبو جارعملا هيلع تلمتشا امو

 . 2 سه ع رباه رم ءضص هري ع ٠ ساد ريم نعال 4 ول و

 مانألا ري عمَشِمْلااَهيِفَف ماركا راد ةَبيط وحن رو
 م 5 1 "و 2 ١ ع

 . - »ب م 0 ع شا ع 5 - . 8 2 م. -> م م

 َلاَقُّللا برُثَذلا طحئاّهيفَو لاَحرلا دشت صئيباَهقِإ

 ءاتع ةلايوب ىلا نمو لاوَقْلا ينامآلا لا اسهتمو
 ّ 3 | ب 3 5 ١ ص

 لوهملا نررضلا اهيلإ بوح لوجَت اهيدل اَياطَمْلا لَكَ

 ماَمُدلا ىعار ِقْلَخْلا مركأ ىدل لوَبَقْلاو اضرلا الإ مَتاَمَق
 ً 8 "1 ّ > 1 ع

 ارّبكآلا رلا ىَرَت َكاَنه ىريتلا نيف دهسمتسلت كنلاح
 هَ 2 هم 8 قه يف كي عا 0 2 اء هو

 مارملا لينب زفت هنمو : ىرولاريخ دهاشت كانه
 مالسلا هلع ةالصلا هِيَلَع 59 .ِ 0 5 تريم“ قادم 3 و 7

 9 م ل 5 م . سامع معقم سمس دعا د هَ

 كيرف دناهللا مم لاحم كيلَمْلا دنع لئاَسولا ْلَجآ
 * نك م 0 يت يشم ريب ٠ نس .٠ ّ قا 2, . 2م

 م 5 ١ 3 ُ 1 ١ "و

 نيلاعلا ةيحح :انعلا دسنم نيلَسربمْلا ةبحت ئدنهلا ىت

 ماخحو ماَس دآلؤأ ةّصالخ نيمألا ْءاَطَمْلا هلإلا وسر

 مالّسلا هيلع ةالَملا هَِع
 : يا ا ل . رو ّ
 ليجف ليج ةّصالخ َداَكَو ليصأ لصأ لك نع عرفت
 منال بر رِيَم ُهَقوُقاَمَو ليفَم ْوأ ٌهَبَش ُهَل سيل

 مالَسلا هلع ةالّصلا هِيَلَع

١> 



 ساس « يع

 قاريبحللاو هليربج لّسْرَأو قالت ىتسأل ىلاتيت ءاحتعت

 ماَمّرلا خدأو بكرأ٠ هَل لاَقَق قايتلشأ لجأب هدفا نك

 هرم هز

 مالَسلا هلع ٌةلَّتملا هِيَلَع

 ءهايبنألاب كلاس 5 جي لإ ملح راغبتف

 مارث آلة ىتإاَهْسَو ٍ الَمَس ىلغأ قوق ىلإ اهو

025 0 020002 

8 
 مالَكْلا دعَب ّقَحْلا ةَيؤر ىلإ ىَهَقْنأ ىَنَح روثلا ىف ُهوُجَرَو

 مالَتلا هيلع ةالَسملا هيلع

 تالملا ريخ للا نم زاخو ةالّصلا ضرفب مَتَراَفدََو

 مارك 1 بر 0 لاو 2 هلو اول لا عيمج نم :ئرتقلا لاثو
 هام ع

 انييتديذئاع روش بقر مالو
 ل - 1 . 2 . ريب عاري ساي

 ماهربا ىَبحيو ىسيعو ىَسوُمَو فس وب مهتورامه سيردأو
 9م 14

 هعئقر ىئوذف هطرص ١ :فق يكون تدك

 مءاقتملا هاذ دعي هل باطو ةرصفشتم نك لات دف كم لاثو
 مآ | ع ّخ 3 ١ ع

 و 0 0 0 9 يك او م سصرعلا هاش ب - 00-7
 هركذ مهءاسج ىتم بعرب هرصت ىَنَأرهتش دعب نمو

 0 - 5 7 - و ل .٠ 5-5 نع 8 ايما ه دل م و

 ماتف نودو لتقف دودي هرمأ الع دق اهب بورح

 . 3 همس هل 2 -

 مالسلا هيلع ةالصلا هيلع

 مص حج

 مركيم هرَيَغ ىلع ناَكَو مَتغ9َقْلا ىَعَوْلاِب هَل 1

 مارح رظَحَو لالخ لحب مركي هَل ىبر لزراتمو

 م - »2 1" 5 6 : ١

 مك١



 0 رابخب 0 ا
 ٌْل ا 2 ل و

 8 ساص

 لاوَمْلا رينو ِءاَّسْنلا رِيََو

 سام ش ظر
 ماَنَسلا ىف هموق ىدل لكو

 مالّسلا هيلع ةالَملا ع

 10 ا ا ل
 0 2 2 سارع رخ ى 2 مهاد

 ةاّشرلا زمعو لالفلا كَذو

 8 5-5 م7 مح مس 4-4

 0 ا

 مالّظلا ٍصقت نيح اًيغلا دازو

 0 هيلع ةالَّملا هيلع

 رتيسكألا هقيدصب ب مر مركأو

 قرصحسلا ِنيَنَسَحْلا وب ل ىلع
 مع 2 52

 ا هوخأ

 مالَسلا هلع الملا هيلع

 2ك هر

 موجتلاك هتبابحمص لكو

 مودي انارججلا ىف هيد مهب

 . يمي # .٠ م .

 موجر ٍموقلو ىدِه موقل

 دف 1 مناك وب لو
 م 2 م لم م 2 08

 مهما ٠ ريو

 نيل زيجانابإ 0
 سا ىف م2 مل

 هوك ميل نان

 مالَسلا ه ه1 ا هيلع

 «ه مص خا عيل

 لاتقل مهب ودْفَيَو حوت

 ممم «

 لالظنا موزل هرييحملال دقو

 مصحح آل مهنم ىري ه هيِدَل

 مالَّسلا هْيَلَع ٌةالَّملا هِيَلَع

 َنيِمَلاَعْلا ىف ءاج مهلك نمت

 نيمآلا عرش سائلا اوْمَلَب دقت
 نيلسرملا ىوس ءايبنألا 00
 ماسلا دَجب ُهوديأَدَف

 ةرمم عر

 مالَلا ه هيلع ةالملا هيلع

 ل شي اون 22

 ياك تدل كل
 ِبَهَدَلا ادب تفدايصف راثلا ىلإ

 مالّسلا َكِْنَع ال مهضقرب
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 اًيرلا رمرواهنم فلاب اينشلا يستات لئاحتت

 ماَلَمْلا لك راع نم هارَعَو انك للا لع دف[ تسلا ءانسك

 مالَسلا هِيَلَع الملا هيلع

 لاَمَكلا هجاوب هاوح هلو دمع رش ةاكق شوج

 ماَنْللا فشَك دنع اًمْيِسآلو لاَقم اَياربَسْلا ىن ُهَلسْيَلَ

 مالُلاهقَعُم ةالّصلا هِيَّلع

 امس ضرأ قرشأ ْنْوَكلا هب ءهانيتفلا نيفو روز هايحت

 ممل دب بلا اَم سلا اَمق هاَهبْلا ميمّج هيف ٌمَمَجَت

 م هيلع ةدلَملا هيلع

 ا 0 اها اذياَق 0 عدو انت لَخَف

 مالَّسلا هَِلَع ٌهالَملا ِهِلَع

 نايمسلاو هظاَفْلآ لغم الق ا نط رق رست

 مَالَكْلا ريح عبارج يطعأو َناَمّرلا لهأ مصفأ َناَك دَقَل
 مالَلا هلع ةالملا هِيَلع

 ميلعلا هيلع ىنثأ كلذب ميظع قلخ ريح ىلع ناَكَو

 مارتحأ ىلعأ وهو 9 ل ٍرمعب ٍميِدَقْلا ىف هاتتسم مسسقاو

 مالَّسلا هِيَلَع ٌةالَّصلاهِيَلَع

 برعلا ةاقج نم ىَمْطَصَمْلا ىلع بدآلا ا لهاج مَكَن

 مالم ىَندأ قلي مَلو حارو برَتقا ىتح 3 ةارصكم مركأف

 .اابسلا رك حلاو هِيَلَع

 هم نك هاطعأل هان رايت 0 رطل ددع ىَلَع

 مالسلا هلع ةالَّملاه َِلَع

 لا



 مكابي ةييرستم
 ا ا

 مَألَمْل كاتو كي مك

 مالَسلا هِيَلَع ةداَّملا هيلع

 مس سا ره رج

 َاَعَمْلا اهيفي آل هجعاجم
 ع ف

 لاّقميلا كرو انيح لمأت

 . فا

 لاثجتم اًهنم ةّقيقَحلا كردو

 مارض ىبف ىغغولاو هلابفإو

 ندللا» تع ةالسملا هيلع

 اوي ءآ ذِإ بحل هلا تره دقو
 و نا

 مهاداتف بتجينألا

 هر هسه ص 6

0 

 مالَسلا هلع ةالَملا هيلع

 ْراَحب ىف ىَغَوْلا َراّمغ اوُضاَحَف م اص ع - ميما دي م
 . 7 5 سم ساد ميل

 رارفلا َراَع َراَعْلا اوُلَغدَقَو

 مامألا ىف مهل اتمام ناتو

 مالّسل اهْلَع الصلاه ِلَع

 ةسلا نقشت هراوم تراست
 ادفلا دعو ايابنلا اريفاتسو

 50 م 5 52 .٠ 0 ض

 ىدرلا اهوقس رسأو لتقب

 مالس ىَداَتَق اًمالَس اَوَداَنَق
 مالَسلا هيلع ةالملا هلَع

 يل ا

 ميمح ايهمخأ هل تلاَقَو

 ١ ع 26 52 .
 ميِدَقْلا عاضرلا دهم اركذي

 ماطفلا لبق كلاعف ذركذت

 مالَسلا هِيَلَع ةدلَّملا هيلع

 لاوتلاب ىرشَبأاَهَل لاَعَق

 لاهألل َْت ع 7 اهرب

 م امو

 لاَتَمْلا رع ثيَح 0

 مات ل تتقن 2 ُهناَق افندي

 مالَسلا هِلَع ةالَملا هِيَلَع

 ليقّص 3 ير 8 لمرلا همادقأل

 سا راس

 ليلجلا افي بويا مولع

 . سا ةضصاس 0 2 كرما

 00 لع رعرف ضرع

 ها هْلَع ٌةالُصلاه َِلَع

 اال



 ملم ع

 ميحر فوءر نييمْوَمْلاِبَو ميرك لوُسر ريَخب مرْكأَف

 .« ما ا ساع

 رجا يرخا تحتتت ميظَع قل برهن 1

 ملح لا هل لع ةالسملا هلع

 فيلو او يل اق

 مالسلا هيلع هالّسملا هلع
 اَعَماَرِبإ نوتأتو ايتسيشسرتو اممَدآ مهدلاو ةرتاتبسلت و

 همس مرر

 مانألا ري مكه ءريَغ يَلَع ىمر لكف ىسيعو ىَسومَو
 هريس ير

 مالَسلا هيلع ٌةالملا هيلع

 ادحاو مهتءادت ديس 1

 ماَقَمْلا ناجم جد دباجت ادماَح اًركاش هل ُنوُكَي
 ممم اع

 مالا هيلع ةالَملا هِيَ

 دك لا
 ماَمَهْلا َكاَذ لكلا ىف مْفْعَيَن 00 متمأق اًنقْلَخ ىف كعّمشُن

 مالَسلا هيلع ٌهالَملا هيلع

 بيِرَقْلا أرَ ديعبلا ا بيِبَحْلا لضَف ٌرْهْظَي َكلاَنه

 مَتِإ لاقي ايو ٍي يا سل نب

 رُهتألا لضفأ ىتملا لجأ ِرَتوَكْلاِب هللا هضخ ْدََو

 ماج ريح هَلِم رجلا هيد اك 0 ا

 مالَسلا هلع ُةالَّملا هِلَع
 ركسلا نب م ىّلحآو ىَكْذأَو رفا هئاماذش كسمك

 مالا عمرا ىَلَع لاحم ركنملا ىوس الك هيقْسَيَس
 كرس ركل

 مالا ه هيلع هللا هيلع
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 ٍمَلاَعْلا ة دولا مساقلا ىبأ هءاّجب ىهلإ

 نا كم عل ا ب هدييبج
 مالَّللاهِيَلَع ٌةالَّسملا هَِلَع

 ساو ىلا ميس ىلا
 ماّمتلا ٍلْهأ بحصر ىموَقَو ىبأو ىمأو نى هجحفعلو

 مالَئلاَه لعد الملا هَِع

 انقشُ الق هنع دغلابو فينا نيا ا وطيف وب بو

 مالَلا راد سيدار ىّلعأل 0 هل ءاول تَحتَو
 مالَلاهلَع5ُ ٌةالَمملاهَِلَع

 اًنَلاَمآريغخلا نم ْغّنَبو اَنَلوَحأ كلضقب نسَحَو

 ٌماَنِْخْلا نس حبب ةنط نيد ىَلَع اَنَلاَجآ كمتقب معنأو
 مالَّسل ا هلع ٌءالَّملاهِلَع

 متو كلذ زجن دقو فيعضلا دبعلا اذه دي ىلع هزاربإ ىلاعت "هللا دارأ ام رخآ اذه

 رشع ةنس ةرخآلا ىدامج رهش ىف ىماشلا رطقلا نم توريب ةنيده ىف هعبطو هضييبت
 هدايع ىلع مالسو هلل دمحلاو مالسلاو ةالصلا هيلع هترجه نم فلالاو ةئامشثلثلا دعب

 وكي دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس ىفطصا نيذلا

 . ىناهيتلا فسوي هفلؤم حيحصتب نيملاعلا بر

 ىلولاب فلأو نيتثامو نيعستو تس ةنس فيرشلا سدقلا ىف تعمتجا :(ةدئاف)

 ىنزاجأو ىل اعدق ةديدع اًرارم هللا همحر ىزغلا ةوالح ىبأ نسح خيشلا ىديس دقتعملا

 اريثك بوركملا اهالت اذإ بركلا جيرفتل للي ىبنلا ىلع ةالص ةغيصب : ةيرداقلا ةقيرطلاب

 للعلا ىفاش بوبحملا بيبحلا دمحم انديس ىلع لص مهللا : ىهو هلع هللا جرفي

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو بوركلا جرفمو
 ةثالشلا عضاوملا نم انه هركذأ ام ىلع باتكلا اذه خسن حالصإ مزلي :(هيبنن)

 مامإلا انديبس ةالص تلقن ىنأ باتكلا اذه نف. 45 ةحفص ىف تركذ . اهركذ ىتتآلا

 وول



 نم . خلإ نوركاذلا هركذ املك دمحم انيبن ىلع لص مهللا هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 نأ ىل نيبت مث هللا همحر ىنزملا مامإلا هبحاص طخ اهيلع ةخسن نع ةلوقنم ةخسن

 ىف تركذو .ىنزملا طخ ايهلع سيلو ةحيحص ةميدق ىتخسن اهنع لوقنملا ةخسنلا

 عقو هنأ حيحصلاو ةعمجلا موي عقو نيدلا سمش دمحم ىدلوب لمحلا نأ 4١ ةحفص

 تيدتقاو مهنامزأ بسحب مهتيتر دقو) ةرابعلا هذه ١٠١7 ةحفص ىف تركذو ءاثالثلا موي

 ةالص ردانلا ىف تمدق ىنأ ىل نيبت مث (هتاقبط ىف مهنم نيروكذملا ىف ىنارعشلا مامإلاب

 مامإلاو كلذ ىف جرح الو دصق ريغ نم مدقت نم ضعب ةالص ىلع رخأت نم ضعب

 دقف تاولصلا مظعم ىف عقاو بيترتلاو هتاقبط ىف نامزلا بيترت مزتلي مل ىنارعشلا

 نم مث مهنع هللا ىضر ةباحصلا نع ةروثأملاب مث كي ىبنلا نع ةيورملا تاولصلاب تأدب
 .اهنأش مظعو اهلوطل ىربكلا تاولصلاب اهتمتخو ةمآلا رباكآو ةمئالا نم مهدعب

 (لوصولا لئاسو ىباتك ىف قلعتي رخآ هيبنت)

 دقو) ةرابعلا هذه لوسرلا لئامش ىلإ لوصولا لئاسو ىباتك ةبطخ ىف تركذ

 اهضعب ىفو هل جرخملا مامإلاو ثيدحلا ىوار ىباحصلا مسا لئامشلا ضعب ىف تركذ

 لوصألا كلذ عيمج ىف اعبات ثيدحلا نتم ريغ اهضعب ىف ركذأ ملو طقف ىباحصلا مسا

 ةاورلا ءامسأ نم اًريثك تفذح ىنإف ركذ اميف ةروكذملا لوصالا عبتأ مل مث (ةروكذملا

 وأ اذكب اًقصتم فَي هللا لوسر ناك هلوأ اميف اميس الو راصتخالل ًراثيإ نيجرخملاو

 ادامتعا هجرخمو ثيدحلا ىوار مسا تفذحو مالكلا لوأ كلذ تلعج ىنإف اذك لعفي

 كانه ىلوق فذح مزليف اهنم ثيداحألا تلقن ىتلا بتكلا نم ةبطخلا ىف هتركذ ام ىلع

 .ةروكذملا لوصألا كلذ عيمج ىف اًعبات

 رصان دمحم نب ليعامسإ نب فسوي نب ليعامسإ نب فسوي ريقفلا هفلؤم لاق
 فرشلا ىباثك ليذ ىف ىلاح ةمجرت نم ةذبت تركذ دق هنع هللا افع ىناهبنلا ,نيدلا

 ةمالعلا مامإلا لكلا خيش ىذاتسأ ةزاجإو ىخياشم رباكأ ةمث تركذو دمحم لآل ديؤملا

 عزي الو تناف لرقاف ةذبن انه ركذأ نأ تيأرو هللا همحر اقسلا ميهاربإ خيشلا

 بناجلا ىف ةعقاولا مزجأ ةيرق ىف اًبيرقت فلالاو نيتثاملا دعب نيتسو سمخ ةنس سيمخلا

 ىنس غلب امنيحو اكع لامعأ نم نآلا ىهو نيطسلف ضرأ ةسدقملا ضرألا نم ىلامشلا

 1و



 ىنأرقأ نأ دعب رصم ىلإ اريخخ ىنع هازجو هللا هظفح ىذلاو ىنلسزأ ةنس ةرشع عبس
 نينامثو ثالث ةنس حاتتفا مرحم ةرغ تبسلا موي اهتلخدف نوتملا ضعب ىنظفحأو نآرقلا

 ةنس نم بجر ىلإ ماوشلا قاور ىف رهزالا عماجلا ىف ترواجو فلآلاو نيتئاملا دعب

 ريثك ىلع ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا نم ىل هللا هردق ام ةدملا هذه ىف تأرقو نينامثو عست

 خيشلاو اقسلا ميهاربإ خيشلاك رونالا رصعلا كلذ ىف رهزالا عماجلا ءاملع رباكأ نم

 دبع خيشلاو ىروهجألا دمحأ خيشلاو ىليلخلاو رزلا ميهاربإ خيشلاو ىرروهنئمدلا دمحم

 خيشلاو ىنارشإلا ىفطصم خيشلاو ىواقرشلا ىضار دمحأ خيشلاو ىرايبإلا ىداهلا

 هللا مهمحر ىوامشعلا دمحم خيشلاو ىوايجإ حلاص خيشلاو ىليلخلا فيطللا دبع

 نمحرلا ديع خيشلاو نآلا رهزألا عماجلا خيش ىبابنإلا دمحم نيدلا سمش خيشلاو

 ىبلحلا فيرش خيشلاو نيبعفاشلا هللا مهظفح ىبلحلا ىبابلا دمحأ خيشلاو ىنيبرشلا

 قاور خيش ىعفارلا رداقلا دبع خيشلاو هللا امهمحر ىو هينايلا نيدلا رخف خيشلاو

 هللا مهظفح ىسلبانلا دوعسم خيشلاو نآلا اطنط ىتفم رمع خيشلا هقيقشو نآلا ماوشلا

 هبور دمحم خيشلاو ىدماحلا دمحم خيشلاو هللا همحر ىودعلا نسح خيشلاو نييفنحلا

 فسوي خيشلاو نييكلاملا هللا مهظفح ىنويسبلا دمحم خيشلاو ليوطلا نسح خيشلاو

 مث ءازجلا ريش ةيدمحملا ةمآلا نعو ىنع مهازجو هللا هظفح ةلباتحلا قاور خيش ىواقربلا

 ىف مث سوردلا أرقأ ةذم اكع ةنيدم ىف تمقأو ةروكذملا ةنسلا نم بجر ىف تعجر

 لب مهدحأ ةعامج عم اهئاملع نم تعمتجاو ماشلا ىلإ تلحر نيعستو نيتنث ةنس

 دومحم ديسلا موحرملا اهيتفم نونفلا رثكأ ىف عرابلا ثدحملا هيقفلا مامإلا مهدحوأ

 :اهنم ةديصقب هتزجتساف ةدوم هئيبو ىنيب تلصحو ىوازمحلا ىدنفأ

 رصم ىدتتنملاو نيدلا حالص زاجأ ةتابن عرف نيدلا لامجااميدق

 ريخ اهلامج نم ىرمعل تنأو 20اعقوم نسحأ ماشلاف اهب معنأف

 ملعلا ةبلط نم ةلمج روضحب هلزنم ىف هيلع تأرق نأ دعب هللا همحر ىنزاجأف
 :هلوق اهنم نسحلا هطخب ىل اهبتك ةقئاف ةلوطم ةزاجإب ىراخبلا حيحص لوأ نم اًنيش
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 مولعلا ةدافتسا ىف ةمه ولعب ماقو ءداهتجالاو دجلا دعاس نع رمش نمم نإو اذه

 اهدصاقم لينل هليل رهسو ؛لئاسملا مهف ىف هدهج ةياغ لذبو .دابعلل اهتدافإو

 ىناهبنلا ليعامسإ خيشلا مرتحملا لماكلا لجن فسوي خيشلا بيبللا دحوالا .لئاسولاو

 هتلمشو «ةيانعلا هتظحال نم هنإف ءهارخأو هايند ىف ؛.هاضريو هبحي امل هللا هقفو

 مولع ىف هزيجأ نأ ىنم بلطو لماكلا نمؤملا نأش وه امك ىب هنظ نسح دقو .ةيادهلا

 ريسفتلاك .ىتافنصم نم هعمجب تلفطت امو .ىتايورم عيمجب ةماع ةزاجإ نيدلا

 ىبأ بحاص دمحم مامإلل ريغصلا عماجلا مظنو رارسألا ردب ىمسملا لمهملا فورحب

 دئاوفلا ىف ةيهبلا ئلآللاو ورسخ النمل لوصالا ةاقرم مظنو ىلاعت هللا امهمحر ةفينح

 ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلعل قيدصلا ةلاسر حرش ىف بلاطلا ةيغوب ةيهقفلا
 ىواتفلا بيرغ موظنمو روجأملا ىف ةاياهملا ىف روتسلا فشكو فاقوألا دعاوقو امهنع

 لمهملا ىلإ لمكلا ليلدو عانقلا فشكب ىمسملا دلاولا ةيعيدب حرشو ةيوازمحلا ىواتفلاو

 ىوري نأب هتزجأو ىلاعت هللا ترختساف ةحجارلا ةئيبلا ىلإ ةحضاولا ةقيرطلاو ةغللا ىف

 ىل حصتو هتياور ىل زوجت ام رئاسو ىراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا حيحص ىنع
 ثيدحلا لهأ دنع ربتعملا حيحصلا هطرشب كلذ عيمجل ةلماش ةماع ةزاجإ هتياردو هتبسن

 ىخياشم نع ةماعلاو ةصاخلا ةزاجإلاو عامسلاو ةءارقلا نيب ام كلذل ىتياور قحب رثآلاو

 خيشلا ةيماشلا رايدلا ثدحم ققحملا ةمآلعلا مهنم تاومسلاو ضرألا بر مهمحر ةاقثلا

 ىبلحلا ديعس خيشلا ةيمحملا قشمد ىف ةيفينحلا خيش ننفملا مهنمو ىربزكلا نمحرلا دبع
 خيشلا مهنمو راطعلا دماح خيشلا هناوأ ىف رسفملاو هنامز ىفوص ةمآلعلا ملاعلا مهنمو

 نإ مث لاق ةعساو ةمحر ىلاعت هللا مهمحر ثدحملا نقتملا ةمألعلا ملاعلا ىدمآلا رمع

 هذه ىف هركذ ىننكمي ال اهعاونأ نايبو مهتطساوب ىلإ ةلصتملا بتكلا ديناسأ ليصافت

 قرطلا رثكأو مهخويشو خويشلا تابثإ اهركذب لفكت دق هنأ ىلع ىتقو قيضل ةلاجعلا

 اهنم اًئيش زاجملا دارأ نإف ىكملا ةليقع دمحأ نب دمحم خيشلا خويشلا خيش اهعمجي

 خيشلا نع هيوري هنأ اهالعأ قرط نم ىراخيلا ىور هنأ ركذو .روهشملا هتيث نم هبلطيلف

 خيشلا نع نمحرلا دبع خيشلا هدلاو نع ىربزكلا دمحم خيشلا نع ىبلحلا ديعس

 ٌنيدلا .بحم نع ىيحي هخيش نع ءافولا ىبأ دمحأ نع نسح ثدحملا نع ةليقع دمحم

 كا١ا



 نيعبرأو ةئام رمعلا نم غلابلا ىناغرفلا ميحرلا دبع: نع نيدلا ناهرب ميهاربإ نع ىربطلا

 ىراخبلا مامإلا نع ىربرفلا نع نامعنلا ىبأ ىيحي نع تخبذاش نب دمحم نع ةنس
 كي مظعألا لوسرلا نيبو ىنيب نوكي ىراخبلا تايثالث ىلإ ةبسنلابو لاق اًمظن مهركذو

 هخيشك ىلع خيشلا انخيش لاق هتبث ىف لاق ىريزكلا دمحم خيشلا نإ لاقو رشع ةعبس
 ةزاجإلا متو اًمظن ةيهقفلا هتلسلس ركذ مث هنم ىلعأ مويلا دجوي ال دنس اذه ةليقع نبا

 :ليق دقو تبثلا رخاوأ ىف دئاوفلا ضعب اوركذي نأ خويشلا ةداع ترج دق هلوقب

 حالف لاجرلئابهبشقلا نإ اوهبشتف مهلشم اونوكت مل نإ

 مامإلا جرحتأ هصنو ئربزكلا نمحرلا دبع خيشلا هركذ ام اهنم.مهب اًهبشت لوقأف

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ امهنع ىلاعت هللا ئضر سابع نبا نع هدنسم ىف ةفينح وبأ
 هل تبتك ةعامج ىف ءاشعلاو ةادغلا ةالص ىلع اموي نيعبزأ مواد نم لاق ملسو هيلع

 مالكلا لضفأ اعوفرم ةرمس نع هاوز ام اهنمو .كرشلا نم ةءاربو قافنلا نم ةءارب

 ههجو هللا مرك ىلع نع ىور ام اهنمو» ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 موقي نيح وأ هسلجم رخآ لقيلف رجالا نم ىفوألا لايكملاب لاتكي نأ بحأ نم اعوفرم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا:ئلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر هناحبس

 (هل ظقيتلا بجي ميظع ءالب)

 طورشلا مهأ نم نولعجي ةيمالسإلا دالبلا ىف اهنوحتفي ىتلا جنرفإلا سرادم نإ

 ذيمالتلا ةلمج ىف هلوحدو ىحيسملا نيدلا املسم ناك ولو ذيملتلا ميلعت اهلوخدل
 اذه لبقي ال نمو ةينيدلا لاعفالا مهعم هلعفو ةدابعلل موي لك ىف ةسينكلا ىلإ نييحيسملا

 نيملسملا ءانبأ ضعب اهيفو سرادملا هذه نم ةلمج توريب ىف دجويو هنولبقي ال طرشلا

 نولعفي مهنأل كلذ ىلع نومالي ال مهو ةينوراملا نارطملا ةسردمو ةيعوسيلا ةسردملا اهنم

 موللا امنإو لوخدلا ىلع اًدحأ نوربجي الو مهطورش نونيبيو مهقفاوي ام مهتمرادم ىف

 لخديو موقيو ماني سرادملا هذه ىلإ هدلو لوخدب ىضري ىذلا ملسملا ىلع ميظعلا

 لخدملا اذه هدلو لخدي ال ىقيقحلا ملسملا نإ هلوقأ ىذلاو مولعملا طرشلا ىلع ةسينكلا

 ا



 اهف مهطرش امأ كلذ ىف ىعرشلا مكحلاب هلهجل وأ روكذملا مهطرشب هلهجل الإ ريطخلا
 ةعيرشلا بتك ئف عئاش وهف كلذ ىف ىعرشلا مكحلا امأو دحاو لك هملعيل هنلعن وه

 ىضاقلا مامإلا ةرايع لقن ىلع رصققأ انأهو ءاملعلا نم دحأ ىلع ىفخي الو ءارغلا

 كتل دعب رزع نقيب الو نيعأ لك كلذ متاح لدتا فيز: اقلننا هنا نت نفاع

 كلذكو) تارفكملا نم ةريثك ءايشأ ركذ نأ دعب روكذملا هباتك رخاوأ ىف هللا همحر لاق

 ' اًحرصم هبيحاص ناك نإو رفاك نم الإ ردصي ال هنأ نوملسملا عمجأ لعف لكب رفكت

 رانلاو بيلصلاو رمقلاو سمشلل وأ منصلل دوجسلاك لعفلا كلذ هلعف عم مالسإلاب

 سوءرلا صحفو ريئانزلا دش نم مهيزب ىيزتلاو اهلهأ عم عيبلاو سئانكلا ىلإ ىعسلاو
 ىلع ةمالع لامفالا هذه نأو رفاك نم الإ دجوي ال اذه نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقف

 مامإلا اذه ةرابع رشن دعبو اهفورحب هترابع تهتنا (مالسإلاب اهلعاف حرص نإو رفكلا

 قبي مل سرادملا هذه ىف لوخدلا طرش نالعإو مالسإلا نيد ىف ىعرشلا مكحلا ةفرعمو

 كلت ىف هدلو اذه دعب مهنم دحأ ىقبأ اذإف نيملسما نع كلذ ىف لهجلا ىعدي نم رذع

 نم هللاب ذوعن نيدلا رمأب ةالابلا مدعو نيقيلا دقف نم الإ وه امقف اهلاثمأو سرادملا

 بجي ذئتيحو رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبالا ىمعت ال اهنإ هللا بضغ
 مهئالب لصأ مه نيذلا مهئايلوأ نع امغر نيكاسملا كئثلوأ جارخإ ةموكحلا ىلع

 نم ةمالسلا عم مهبيدأتو مهبيردتو مهبيذهتو مهميلعتب ةلفاكلا اهسرادم ىف مهعضوو

 هللا هرصن نينمؤملا ريمأ انديس ةرضح امهيماحو نيدلاو ةلودلل ةمدخ روذحم لك

 . ىلاعت
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 سرهفلا

 تيس“ بازحألا ةروس نم [37 : ةيآلا] ريسفت ىف :لوألا لصفلا

 للي هيلع ةالصلا ىف بيغرتلا اهيف درو ىتلا ثيداحأالا ىف : ىناثلا لصفلا

 دللي هيلع ةالصلا ىلع ثحلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف : ثلاثلا لصفلا

 كلذ ةمكح نايبو اهتليلو ةعمجلا موي

 ةالصلا نم راثكإلا ىف بيغرتلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف : ل لصفلا

 هيلع ىلصي نم ديلي هتعافش ركذ اهيف دراولا ثيداحألا ىف : لاقل لقا

 بس“ اًقلطم هيلع ةالصلا ىف بيغرتلاو

 هيلع ةالصلا كرت نم ريذحتلا اهيف درو ىتلا ثيداحألا ىف : سداسلا لصفلا

 00 ٠ ١ كلذ بسانت ىتلا لوقنلاو ِةيِكَي هركذ دنع

 ايندلا ىف لصحت ىتلا ةمهملا عفانملاو ةمجلا دئاوفلا نايب ىف : عباسلا لصقلا

 ىف 0 ليصفتلا 0 هيلع ىلصي نمل ةرخآلاو

 ا وس نا حك ةقباسلا لوصفلا

 معلا م ةيميهاربإلا ىلوألا ةالصلا

 1 1 م ا لام دا ااا فق م طل ا م م ةعلاثلا ةالصلا

 1000 دددندب-5 ةعبارلا ةالصلا
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 0 ا دس مس ماعلا :ةاللصلا

 ك1 ةرشاعلا ةالصلا

 ةرشع ةيداحلا ةألصلا

 تسييس سس سس ةرشع ةسماقما ةالاصلا

 تيس يس تس تسنيم ٌةريمع ةسداسلا ةاللصلا

 3 ..... ةرشع ةعباسلا ةالصلا

 2 ل دب مودا ل تاك .بتسس ةرشع ةئماثلا ةالصلا

 يومي ممم ب سما يما يستسلم ةعساتلا ةالصلا

 2 ا م ا م ع نورشعلاو ةيداحلا ةالصلا

 تانك م ع يعم معصم تم سسعل - نورشعلاو ةيئاثلا ةالصلا

 هينفع عادم 000 نورشعلاو ةثلاثلا ةالصلا

 سياسات يي اس ا سس يسم ٌلورشِعْلاَو ةعبارلا ةالصلا

 نورشعلاو ةسماخلا ةالصلا

 تيس سس ةيجئملا نو رشعلا و ةسداسلا ةالصلا

 ةمايقلا رون ةالص نورشعلاو ةعباسلا ةالصلا

 نورشعلاو ةنماثلا ةالضلا

 ل ا سس سس سس خسس- ّْلورشعلاو ةعساتلا ةالصلا

 سس سس سس سم عمت سستم ْقلوُثالَقْلا ةالصلا

 يس سس ٌنوُثالَعْلاَو ةيداحلا ةالصلا

 ىناليجلا رداقلا دبع انديسل ليقو ىلازغلا مامولل نوئالثلاو ةيناشلا ةالصلا

 يتمم سي يس ع ع ا ع يي ملل اقهنع هللا ىض ر

14 

1: 

 1ك

14 

14 

1: 

 ه١

 ها

0 

 هال

00 

6 

606 

26 

00 

 قاب اس

 ها ا مام

 هم



 0000 - هنع هللا ىضر ىعافرلا دمحأ انديسل نوثالئلاو ةثلاثلا ةالصلا

 ا هنع هللا ىضر ىودبلا دمحأ انديسل نوثالثلاو ةعبارلا ةالصلا

 يم ا يسب ومستمر ا نوثالثلاو ةسداسلا ةالصلا

 ىضر ىبرعلا نبا نيدلا ىيحم انديس ربكألا خيشلل نوثالثلاو ةعباسلا ةالصلا

 ..بتسيسس» نع هللا ىضر اًمضيأ هل ةيربكألا ةالصلا نوثئالثلاو ةنماثلا ةالصلا

 ىلاعت هللا همحر ىزارلا نيدلا رخف خيشلل نوثالثلاو ةعساتلا ةالصلا

 هتع هللا ىضر ىفنحلا دمحم نيدلا سمش ىديسل نوعبرألا ةالصلا

 .بس م هلع هللا ىضر ىلوبتملا ميهاربإ ىديسل نوعبرألاو ةيداحلا ةالصلا

 مالظلا حابصم اهمساو ىنوشلا نيدلا رون ىديسل نوعبرألاو ةيناثلا ةالصلا

 ا يس بخ فاز ريفخ كاع مالسلا و ةالصلا ىف

 هنع هللا ىضر شيشم نب مالسلا دبع ىديسل نوعبرألاو ةئلاثلا ةالصلا

 ىلذاشلا نسحلا ىبأ ىديسل ىتاذلا رونلا ةالص نوعبرألاو ةعبارلا ةالصلا

 يس سس ةكع هللا ىضر ىووتلا مامإلل نوعبرألاو ةسماخلا ةالصلا

 ىضر ىلذاشلا بهاوملا ىبأ دمحم خيشلا ىديسل نوعبرألاو ةسداسلا ةالصلا

 ا ا لال م ا و هنع هللا

 هللا ىضر ىركبلا نسحلا ىبأ نب دمحم ىديسل نوعبرالاو ةعباسلا ةالصلا

 تيس سس سس امهباقعأو امهفالسأ نعو امهنع

 تسي ين يس ةيركيلا تاولصلاب ةفورعملا نوعبرألاو ةتماثلا ةالصلا

 ايندلا لهأ ديس ىلع ةرهازلا تاولصلاب ةامسملا نوعيرالاو ةعساتلا ةالصلا

 اذا
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14 
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 لك

074 
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414 
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 ١1١ تيس سس سس مْرَعْلا ىلوأ ةالض نوسمخلاو ةيداحلا ةالصلا

 ل ا ةداعسلا ةالص نوسمخلاو ةيناثلا ةالصلا

 11 مس ل سم ميخ# رلا فوءرلا ةالص نوسمخللاو ةئلاثلا ةالصلا

 12 ع . ةيلامكلاب ةروهشملا نوسمخلاو ةعيارلا ةالصلا

 1 ا ا م .- ماعنإلا ةالص نوسمخلاو ةسماخلا ةالصلا

 1١ تي تس تت بتبسس- رياقْلا ىلاعلا ةالص نوسمخلاو ةسداسلا ةالصلا

 ان دع - هللا همحر ىدتجنلا دمحأ ىديسل نوسمخلاو ةعباسلا ةالصلا

 اا 0 00008 نوسمخلاو ةنماثلا ةالصلا

 6١١م ....... هللا همحر فاقسلا هللا دبع ىديسل ةيفاقسلا نوسمخلاو ةعساتلا ةالصلا

 ا و بفيس دك عمم هنع هللا ىضر ىبسلبانلا ىنغلا ديع ىديسل نوتسلا.ةالصلا

 ١١8 تيس تست هللا ةمكر ىريذيلا لمحم خيشلل نوتسلاو ةيداحلا ةالصلا

 است ئ ل ل ورعلاو ةفاثلا ةالضلا

 1111 ا ا ةيجيرفتلا نوتسلاو ةثلاثلا ةالصلا

 1١7 سس هرس هللا سدق سيردإ نب دمحأ ىديسل ن وتسلاو ةعبارلا ةالصلا

 111 ل م نوكلاو ةيياخلا ةالضلا

 1118# ٠س سس ا م تس سم ٌلوكَسْلاو ةسداتسلا ٌةالصلا

 11 ا ا م توتسلاو ةعباسلا ةالصلا

 118 تت م ا يم دس سم ٌقوَمَسْلاَو ةَماَتْلا ةالصلا

 116 كم تو ية ييحستج نوتسلاو ةعساتلا ةالصلا

 ا١/ تيس تت سس ىئاليجلا رجاقلا ديع انديسل ىربكلا ةالصلا نوعبسلا ةالصلا

 1174 د دئالق تاولصلا هذه دئارخل اهلعج دئارف دئاصق عبس ىف ةمتاخلا
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 ةيييضوملا ةدكلل
 نيسحلا انديس رضخألا بابلا مامأ

 موكا" .-ومة.ةاالقي : ت


